
 
Alle vloeren = 1 borstel, alle oppervlakken = 1 klik

ROWENTA AIR FORCE ALLES-IN-1 460 SNOERLOZE KRUIMELDIEF: ALLES-IN-1:
PRESTATIE, VEELZIJDIGHEID & GEMAK

De Rowenta AIR FORCE ALLES-IN-1 460 snoerloze steelstofzuiger zorgt voor hoog
gebruikscomfort en maakt alle soorten oppervlakken grondig schoon. Met slechts één klik
verandert deze hoogwaardige snoerloze stofzuiger in een ultra-efficiënte kruimeldief die
alle hoeken en gaten bereikt, of in een steelstofzuiger om stof op hoge plekken te
verwijderen. De Power Slim Vision zuigmond met gemotoriseerde borstel (tot 6500 RPM)
maakt alle soorten vloeren grondig schoon en heeft LED-lichtjes om stof makkelijker uit
donkere hoeken te verwijderen. Geavanceerde borstelloze “Powerboost” motortechnologie
voor extreme schoonmaakkracht in een licht, compact formaat. Dankzij de verbeterde
ergonomie moeiteloos met één of twee handen te bedienen, en een stofreservoir dat met
slechts één klik geleegd kan worden. Bovendien kan je in de standaard stand tot 30
minuten stofzuigen met de 21,9 V Lithium-Ion batterij, en is de oplader altijd binnen
handbereik om vlot schoon te kunnen maken*.  
De AIR FORCE ALLES-IN-1 460 heeft een Delta zuigmond om hoeken te stofzuigen, 2
geïntegreerde borstels voor direct schoonmaken, 3 borstels (Textiel, Intensief, Respect)
voor verschillende oppervlakken, en 1 wandoplaadstation.

 

Rowenta AIR FORCE ALLES-IN-1 460 - ACCESS CARE - RH9252
Snoerloze steelstofzuiger

• Snoerloze ALLES-IN-1 stofzuiger: een kruimeldief voor hoeken en
gaten, en een steelstofzuiger voor hoge plekken.
• 1 unieke "Power Slim Vision" gemotoriseerde zuigmond (tot 6500
RPM) voor optimale prestaties op elke vloer (tegels, parket, tapijt,
etc.) met LEDs om makkelijk donkere plekjes en onder meubels te
stofzuigen.
• Geavanceerde cyclonische technologie voor verbeterde
reinigingskracht en langdurige resultaten.
• Ultralicht ontwerp met borstelloze "Power Boost" motor voor
optimale prestaties in compact formaat, en een langere levensduur
• Direct schoonmaken met 2 geïntegreerde borstels, ieder oppervlak
in 1 klik schoon met verwisselbare accessoires: 1 Delta zuigmond,
een set van 3 speciale borstels (Textiel, Intensief, Respect).
• Dit model bevat: 1 Gemotoriseerde Power Slim Vision borstel, 1 XL
kierenzuiger, 1 meubelborstel, 1 wand opslag- en oplaadstation.
• Ergonomische ‘stay-on’ knop voor moeiteloos stofzuigen.
• Reservoir met 1 klik legen. 
• Snoerloze steelstofzuiger met 21,9 V Lithium-Ion batterij: tot 30
minuten stofzuigen in de standaard stand*
*maximale gebruiksduur op de krachtige standaard positie bij
gebruik kruimelzuiger
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Uitmuntende
stofzuigprestaties op elke
vloer.

Hoogwaardige zuigmond 30 minuten stofzuigen* Powerboost technologie

Buitengewone
schoonmaakprestaties op
ieder oppervlak altijd met één
klik binnen handbereik, plus
ultiem gebruiksgemak en
comfort dankzij de
verbeterde ergonomie.

De POWER SLIM VISION
zuigmond heeft een
gemotoriseerde borstel met
LED-verlichting voor beter
zicht bij het schoonmaken op
donkere plekjes, zoals onder
lage meubels.

*Maximale gebruiksduur op
de krachtige standaard
positie bij gebruik
kruimelzuiger.

Met de 'Powerboost'
technologie heb je extreme
schoonmaakkracht. Op deze
stand kun je 12 minuten
stofzuigen.

Wand opslag- en
oplaadstation

Veelzijdige
schoonmaakoplossingen in
één klik

Nog meer gebruikscomfort
voor iedere stofzuigklus

Maak met 1 klik ieder
mogelijk oppervlak schoon

Met het wand opslag- en
oplaadstation kun je de Air
Force gemakkelijk opslaan en
opladen, inclusief twee
accessoires. De Air Force is
binnen 3 uur volledig
opgeladen.

Het ultieme gemak van een
kruimelzuiger en
steelstofzuiger in één: om
alle mogelijke oppervlakken
mee schoon te maken en met
één klik zowel in kieren als op
hoge plekken te kunnen
stofzuigen.

Het nieuwe ergonomische
design maakt moeiteloze
bediening met één of twee
handen mogelijk, met
'stay-on' knop en makkelijk,
met 1 klik te legen reservoir

De AIR FORCE ALLES-IN-1
past zich aan elk oppervlak
aan dankzij: 2 geïntegreerde
borstels voor direct
schoonmaken.
1 Delta zuigmond om stof uit
elke hoek te verwijderen.
Een set van 3 borstels:
"Respect" maakt kwetsbare
oppervlakken zorgvuldig
schoon. "Textiel" verwijdert
haren en stof van kleren &
bekleding. "Intensief"
verwijdert hardnekkige stof.
1 wand opslag- en
oplaadstation.

Repareerbare producten - 10 jaar

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

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

[PERFORMANCE]
Categorie snoerloze steelstofzuiger [All in 1 handstick]

Technologie Cycloontechnologie

Motorisering [Brushless motor]

Powerspeed-stand 2

[BATTERY]
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[BATTERY]
Batterijtype Lithium-ion

Netspanning 21.9V

Gebruiksduur (min. stand) 30 min

Oplaadtijd 3H max

Type opladen [Wall mounted base]
[SUCTION HEAD]

Vorm van de zuigmond Rechthoekig

Benaming van de zuigmond Slimme kracht

Verlichtingssysteem: 'ledverlichting' JA

Borstelstangreinigingssysteem JA
[EQUIPMENT]

Inhoud van de stofbak [0.4 L]

Filtering Wasbare filter

[Flexible crevice tool XL] JA

[Accessories storage module] JA

Sofaborstel JA

[Easy brush] JA
[ERGONOMICS]

Geluidsniveau [85 dB(A)]
[DESIGN]

Kleur Toy Boy


