
360° Motion Technology™ за лесно достигане до 
ъгли
Всички малки неща, които имаме в домовете си, ни 
придават домашен уют, но също така затрудняват 
почистването. Ето защо VX7 е оборудван с малки 
въртящи се колела, които са идеални за почистване 
около обекти и достигане до трудно достъпни зони с 
лекота.

Multi Room System™ за лесно почистване с едно 
движение
Почистете наведнъж без да спирате да изключвате и 
включвате кабела всеки път, когато влизате в нова 
стая. VX7 се предлага с изключително дълъг обхват 
от 12 метра, което е достатъчно, за да можете да 
почистите няколко стаи наведнъж - безпроблемно 
почистване, съвсем просто.

Silence Pro System™ за по-тихо почистване
Почистете без шум. VX7 е създаден с мисъл за 
тишината. Оптимизиран за шум мотор, заедно с 
конструкцията на контейнера и новият безшумен 
накрайник DustPro™ осигуряват по-тихо почистване-
без компромис с ефективността на работа.

60% рециклиран пластмасов материал
VX7-2-ÖKO е изработен от 60% рециклирана пластмаса и не съдържа 
PVC. Защото мислейки напред, мислим за бъдещето.

Product Benefits & Features

• Индикатор за пълна торба за прах
• Тръба от 2 части
• Регулиране на мощността
• AEG телескопична тръба с блокировка
• Интегрирани слотове за съхранение
• Меки предпазители
• Предна дръжка
• Накрайник за твърд под
• Класическа устойчива s-торба
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Основен цвят Черно рециклирано
Филтър на мотора Базов филтър на мотора
Ниво на филтрация 99.5
Изпускателен филтър Измиващ се хигиенен филтър 12

Тръби Телескопичен-неръждаема стомана-
блокиращ_32 мм

Радиус на действие 12
Ниво на шум при пълна мощност dB 
(A) - (IEC 60704-3) 70

Индикатор на филтъра Не
Размер на торбата/контейнера за 
прах 3,5

Интегрирани аксесоари Без
Намотка на кабел Да
Накрайник за пода Dust Magnet безшумна
Нето тегло без опаковка 5.87
Всмукателна мощност 209
Индикатор за пълна торба за прах Механичен
Тип торба за прах S-bag класическа дълготрайна
Максимална мощност 650
Дистанционно управление Не
Дълбочина (мм.) 441
Ширина (мм.) 293

Product Specification
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