DS 6

Skutecznie odkurza dywany, tapicerkę i podłogi twarde usuwając roztocza, pyłki i zarodniki
grzybów. Nie wymaga stosowania worków filtracyjnych. Dzięki wyjmowanemu zbiornikowi
jest łatwy i wygodny w obsłudze oraz w czyszczeniu. Wielostopniowy system filtracji sprawia, że powietrze wylotowe jest znacznie czystsze od powietrza w odkurzanym pomieszczeniu. Wielostopniowy system filtracji: - gwarantuje, że powietrze wylotowe jest oczyszczone
nawet z mikroskopijnych cząstek brudu w 99,9% - największe cząstki zanieczyszczeń zostają
uwięzione w kąpieli wodnej. - zmywalny filtr pośredni wyłapuje unoszące się nad wodą
cząsteczki kurzu. - mikrofiltr HEPA 12 zatrzymuje roztocza i ich wydzieliny, pyłki, zarodniki
grzybów i inne cząsteczki o wielkości powyżej 0,3 μm. Wyjmowany zbiornik można wyczyścić
pod kranem. Nie musisz dźwigać całego odkurzacza – szybko, łatwo i bez zbędnego wysiłku.
Akcesoria można wygodnie przechowywać w schowku na obudowie odkurzacza dzięki czemu
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podczas pracy zawsze znajdują się „pod ręką“.

DS 6

 Przechowywanie wyposażenia na urządzeniu
 Odpowiedni dla alergików.

Dane techniczne
1.195-220.0

Numer katalogowy

4054278277493
A

Klasa efektywności energetycznej
(Skala od A+++ do D)
Moc znamionowa

W

650

Filtr wodny

l

2

Promień roboczy

m

10,2

Zasilanie

V / Hz

220–240 / 50–60

Ciężar bez wyposażenia

kg

7,5

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

535 × 289 × 345

Wyposażenie standardowe
Teleskopowa rura ssąca
Przełączana ssawka podłogowa
Ssawka szczelinowa
Ssawka do tapicerki
Filtr HEPA 12 (EN1822:1998)
Praktyczna pozycja parking
Przechowywanie wyposażenia na
urządzeniu
Odpieniacz "FoamStop"
Filtr zabezpieczający silnik odkurzacza

 Objęte dostawą.

m

2,1
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Wąż ssący

Akcesoria dla DS 6
1.195-220.0

1

2

3

4

Numer katalogowy
Menge

5

6

Cena

Opis

Filtr
Filtr zabezpieczający silnik

1 6.414-631.0

1 szt.

Filtr HEPA 13 DS 5.800 / DS 6.000

2 2.860-273.0

1 szt.

Ssawka do parkietów

3 4.130-172.0

1 szt.

Ssawka podłogowa Turbo

4 4.130-177.0

1 szt.

Ssawka do materacy

5 6.906-755.0

1 szt.

Ssawka do tapicerki Turbo

6 2.903-001.0

1 szt.

Zmywalny filtr pośredni zatrzymuje drobne, unoszące się w
powietrzu cząsteczki takie jak kurz i alergeny zawarte w

wilgotnym powietrzu.
Wydajny filtr HEPA 13, skutecznie zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, bakterie i roztocza. 99,99% cząsteczek

większych niż 0,3 µm zostaje zatrzymanych.

Dysze






 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

Ssawka z naturalnej szczeciny do delikatnego czyszczenia
parkietów i innych podłóg twardych.
Ssawka przeznaczona do odkurzania dywanów i wykładzin
tekstylnych. Doskonale usuwa sierść zwierząt, włosy, nici i
inne silnie przylegające zabrudzenia.
Ssawka zaprojektowana specjalnie do dokładnego odkurzania materacy oraz trudno dostępnych przestrzeni.
Skutecznie usuwa sierść zwierząt, włosy i inne silnie
przylegające zabrudzenia z tapicerowanych kanap, krzeseł,
poduszek, łóżek i foteli samochodowych. Szerokość robocza
- 160 mm.

