
Slim schoonmaken met een compacte stofzuiger

Swift Power™ Cyclonic RO2981 Stofzuiger zonder zak
Stofzuiger zonder zak

RO2981EA  

 

 Houd je vloeren brandschoon met de compacte Rowenta Swift Power™ Cyclonic stofzuiger. Geavanceerde
cycloontechnologie en een efficiënte zuigmond zorgen samen voor een geweldige stofopname waar je elke dag
weer op kunt rekenen. De moderne stofzuiger heeft een compact design dat voor bewegingsvrijheid zorgt en
makkelijk op te bergen is.

 



PRODUCTVOORDELEN

Geavanceerde cycloontechnologie
De kracht van geavanceerde cycloontechnologie zorgt voor een uitstekende scheiding van lucht
en stof; voor goede schoonmaakresultaten en een lange levensduur van het product.

Grote actieradius
Dankzij een actieradius van 7,6 meter kun je elk deel van je huis makkelijk schoonmaken.

Diepe reiniging
De kleine behuizing van deze stofzuiger is makkelijk hanteerbaar, maar laat je door het formaat
niet misleiden: hij biedt een geweldige zuigkracht dankzij de EffiTech-motor en de efficiënte
zuigmond. Geniet elke dag van een brandschoon huis.

Stofzuiger zonder zak in compact formaat
Ontdek alle voordelen van een zakloze stofzuiger die ontworpen is voor optimaal
gebruiksgemak en betrouwbare reinigingsprestaties, elke dag weer.

Compact formaat
Het compacte formaat van deze stofzuiger is ideaal om makkelijk op te bergen, hierdoor kun je
elke keer weer snel aan de slag.

Krachtig filtratiesysteem
Dankzij het efficiënte filter van de Swift Power wordt 99,98% van alle opgezogen stof
weggefilterd voor een gezonde leefomgeving.

Eenvoudig schoon te maken stofbak
Het handige zakloze ontwerp is gemakkelijker te gebruiken dan ooit tevoren: je kunt de stofbak
eenvoudig legen en schoonmaken. De moderne cycloontechnologie houdt ondertussen je
vloeren onberispelijk schoon.



verpakkingverpakking

Andere productfoto's

Huis & Auto Pro-model
Een reeks aan handige accessoires zorgt ervoor dat je precies de hulpmiddelen bij de hand hebt
die je nodig hebt om je huis en het interieur van je auto goed schoon te maken.
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

TECHNOLOGIE
Type technologie zakloos monocyclonisch

ENERGIELABEL
Geluidsniveau 77.0 dB(A)

Luchtstroom (dm3/s) 24

Depressie (kPa) 21 kPa
PRESTATIES

Vermogen 750 W
FILTERSYSTEEM

Filterniveau(s) 3

Filtering Cycloon + schuimfilter + Hoog efficiëntie filter
GEBRUIKSGEMAK

Handgreep Standaard handgreep

Stopcontact EUR

Wendbaarheid 3 x 360° wielen

Lengte elektrisch snoer 5 m

Actieradius 7.55 m

Parkeerstand 1

Maximale stofopname indicator JA

Draagbeugel JA
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Buis Telescopische metalen buis

Zuigmonden 2 standen (SPA Upgrade)

Parketzuigmond JA

Mini Turbobrush JA

Kierenzuigmond JA

Meubelzuigmond JA
AFMETINGEN, KLEUREN EN GEWICHT

Kleur Blauw
OPTIONELE ACCESSOIRES

Type stekker EUR

[Plug Color] Zwart

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF : 2211400642

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3221614006425
EAN UC :

1 6 7 42
C20 : 694

C40 : 1 418
HQ4 : 1 603

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 370 x 255 x 304 (mm) 451 x 284 x 338 (MM) 451 x 284 x 338 (MM) 1 200 x 800 x 2 500 (MM)

gewicht 4,87 (KG) 5,67 (KG) 5,67 (KG) 259,14 (KG)


