RH9253WO Air Force All-In-One
AIR FORCE ALL-IN-ONE 460 - BOTTOM TO TOP
RH9253WO

Alle vloeren = 1 borstel, Alle oppervlaktes = 1 klik
Ervaar de ongelofelijke veelzijdigheid van de AIR FORCE ALL-IN-ONE 460 draadloze stofzuiger¤. Hij zorgt voor
uitstekende schoonmaakprestaties op alle vloeren, en dit met een ongeëvenaard gebruiksgemak. Deze krachtige
draadloze handsteelstofzuiger kan in slechts één klik omgevormd worden in een handstofzuiger. De "Power Slim
Vision" zuigmond biedt grondige schoonmaakresultaten op alle vloeren. Een uitgebreid assortiment van
accessoires zorgt ervoor dat ieder oppervlak gestofzuigd kan worden in slechts één klik.

PRODUCTVOORDELEN
Uitstekende schoonmaakprestaties op alle vloeren.
Uitzonderlijke schoonmaakprestaties voor iedere ondergrond in slechts één klik. Het verbeterde
ergonomisch ontwerp staat garant voor een ultiem gebruiksgemak en een makkelijke
bediening.

Krachtige zuigborstel
De POWER SLIM VISION zuigmond is uitgerust met een gemotoriseerde borstel en
LED-verlichting om gemakkelijker stof te detecteren bij het schoonmaken op donkere plaatsen
zoals onder meubels.

Een ongeëvenaard resultaat in een compact formaat
De "Power Boost" motor combineert de geavanceerde technologie van een borstelloze motor
met een ongeëvenaard resultaat. Met zijn lichte en compacte formaat is hij eenvoudig te
gebruiken.

Perfecte en langdurige schoonmaakprestaties
De Air Force Technologie zorgt voor een hoog niveau van lucht- en stofafscheiding, waardoor
filters veel langer meegaan zonder te verstoppen. Dit zorgt voor veel langdurigere
schoonmaakprestaties.

Maak ieder oppervlak schoon in slechts 1 klik
De AIR FORCE ALL-IN-ONE past zich aan ieder oppervlak aan dankzij:
2 geïntegreerde borstels om onmiddellijk aan de slag te gaan.
1 Delta zuigmond voor een makkelijke toegang in hoeken.
Een set van 3 borstels: "Respect", een zachte borstel voor delicate oppervlaktes. "Textiel", voor
kleding & bekleding, om haar en stof te verwijderen. "Intensief", om hardnekkige aangekoekte
resten te verwijderen.
1 oplaadbasis te bevestigen aan de muur.
Verbeterd gebruiksgemak voor iedere situatie
Het nieuwe ergonomisch ontwerp maakt het mogelijk om met een of twee handen schoon te
maken. De schakelaar blijft continu aan en handige accessoires zijn altijd binnen handbereik.

Veelzijdigheid in slechts één klik
Maak iedere oppervlakte schoon en bereik zelfs de moeilijkste plaatsen. Deze draadloze
steelstofzuiger wordt in één klik omgevormd tot een handstofzuiger. Nog een klik en het is
mogelijk om plafonds te stofzuigen.

Extra accessoire:
1 up-top tool, om de bovenkant van hoge meubelstukken te kunnen stofzuigen

Extra accessoire:
1 Spleetmondstuk om stof te verwijderen in smalle openingen.

Extra accessoire:
1 Sofa borstel voor meubels met delicate bekleding.

Repareerbare producten - 10 jaar
Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd

PRODUCTFOTO'S
Andere productfoto's

verpakking

PRODUCTEIGENSCHAPPEN
PRESTATIES
Categorie snoerloze steelstofzuiger

Alles-in-1-steelstofzuiger

Technologie

Cycloontechnologie

Motorisering

Borstelloze motor

Powerspeed-stand

2

BATTERIJ
Batterijtype

Lithium-ion

Netspanning

21,9V

Werkingsduur (min. stand)

[20min]

Oplaadtijd

[3h max]

Type opladen

Basis voor wandmontage

ZUIGMOND
Vorm van de zuigmond

Rechthoekig

Benaming van de zuigmond

Slimme kracht

Verlichtingssysteem: "ledverlichting"

JA

Reinigingssysteem voor borstel

JA

UITRUSTING
Inhoud van de stofbak - in L

[0.4 L]

Module voor het opbergen van accessoires

JA

Sofaborstel

JA

Accessoire voor kieren

JA

Gemakkelijke borstel

JA

ERGONOMIE
Geluidsniveau (dB(A))

[85 dB(A)]

ONTWERP
Andere

[UP TOP TOOL]

Land van herkomst

China

LOGISTIEKE DATA

CMMF 2211400314

EAN code

Omdoos

PCS / Lagen

Lagen / Pallet

PCS / Pallet

PCS / Container

EAN ST : 3221614003141
EAN UC :

2

6

5

30

C20 : 510
C40 : 1 080
HQ4 : 1 296

uitgepakt product
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte)
gewicht

verpakt product
755 x 152 x 415 (MM)
6 (KG)

Standaard Pakket
770 x 325 x 435 (MM)
12 (KG)

pallet
1 200 x 800 x 2 309 (MM)
201 (KG)
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