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Nowy bezworkowy odkurzacz Blaupunkt VCC701

Utrzymanie odpowiedniego poziomu czystości w domu to codzienne zadanie wielu gospodyń domowych. Na szczęście
nie musimy posługiwać się jedynie miotłą, szmatką i wodą, jak to robiły nasze babcie. Dzisiaj z pomocą w domowych
porządkach przychodzą nam bowiem nowoczesne sprzęty znacznie ułatwiające i przyspieszające sprzątanie.

Odkurzacz to obecnie standardowy element wyposażenia każdego domu. Pełni nie tylko funkcję estetyczną, pomagając
zachować czystość, ale również zdrowotną. Pozbywając się ze sprzątanych powierzchni kurzu, roztoczy, pyłów i
innych zanieczyszczeń, jednocześnie nie pozwala im dostać się do powietrza, którym oddychamy, co korzystnie
wpływa na nasze zdrowie i samopoczucie.
Bezworkowy odkurzacz VCC701 marki Blaupunkt spełni oczekiwania wszystkich użytkowników, ceniących sobie
nie tylko czyste powierzchnie podłóg i mebli, ale także świeże powietrze w domu.
Model VCC701 wyróżnia się bardzo wysoką skutecznością czyszczenia przy niskim zużyciu energii. Skutecznie
odkurza twardą podłogę zbierając aż do do 111% procent kurzu. Wartość ta w najbardziej efektywnych modelach jest
najczęściej wyższa niż 100%, ponieważ w trakcie odkurzania urządzenie zbiera również kurz z przyległych do
ssawko-szczotki powierzchni. Efektywność czyszczenia dywanów też jest bardzo przyzwoita.
strona 1 / 3

newss.pl

Nowy bezworkowy odkurzacz Blaupunkt VCC701

Model VCC701 zbiera do 87% kurzu ze wszystkich rodzajów dywanów i wykładzin za jednym pociągnięciem
szczotki, co szczególnie docenią osoby z alergią, gdyż to właśnie tam gromadzi się najwięcej zanieczyszczeń i
alergenów.
Doskonałą wydajność urządzenia podkreśla zastosowanie najbardziej zaawansowanego, wymiennego filtru HEPA
H13, który zatrzymuje nawet 99,97% zanieczyszczeń, w tym kurz, bakterie, komórki pierwotniaków oraz grzybów.
Odkurzając z modelem VCC701 mamy więc pewność, że powietrze, które wydostaje się z odkurzacza, jest
maksymalnie oczyszczone i bezpieczne dla wszystkich domowników.
Odkurzacz bezworkowy VCC701 opiera swoje działanie na wirowym ruchu powietrza, zwanym cyklonowym. W
zbiorniku, do którego wpada zasysane powietrze, kurz i pył jest separowany za pomocą działania siły odśrodkowej, a
oczyszczone powietrze, po przejściu przez kolejne filtry, zostaje skierowane w stronę wylotu z tyłu urządzenia.
Pojemność zbiornika na kurz wynosząca 2 l gwarantuje, że nie trzeba go często opróżniać, przy zachowaniu małych
gabarytów urządzenia.
Kolejnym udogodnieniem jest zwijacz przewodu i długi 5 m przewód, dzięki któremu odkurzymy nawet trudno
dostępne miejsca np. powierzchnię pod sufitem. Możliwość parkowania urządzenia w pionie i poziomie zapewni
bezproblemowe przechowywanie odkurzacza, głośność poniżej 73 dB sprawi, że odkurzanie nie będzie męczące dla
uszu domowników. Dodatkowo, płynna regulacja mocy silnika oraz regulacja podciśnienia w uchwycie pozwoli
dostosować siłę ssącą do aktualnie czyszczonej powierzchni. Bezpieczeństwo użytkowania oraz trwałość urządzenia
zapewnia termostat zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem.
W zestawie z odkurzaczem VCC701 znajduje się szereg przydatnych akcesoriów. Uniwersalna ssawko-szczotka,
szeroka ssawka z delikatnym włosiem do parkietów, ssawka szczelinowa przeznaczona do odkurzania wąskich
przestrzeni, np. między meblami, a także ssawka „pędzel” , dzięki której bez problemu odkurzymy szafy, regały pełne
książek czy lampy. Metalowa rura teleskopowa ograniczy konieczność schylania się oraz pozwoli dosięgnąć do wysoko
położonych miejsc. Wszystkie te elementy sprawiają, że sprzątanie jest wygodne, szybkie, a przede wszystkim
dokładne.
Można dokupić komplet filtrów (2 filtry wlotowe, 1 filtr wylotowy), dostępny jest jako akcesorium o symbolu
ACC049.
Odkurzacz VCC701 marki Blaupunkt to produkt, który dzięki swojemu funkcjonalności i wysokiej jakości przypadnie
do gustu wszystkim osobom ceniącym sobie czystość i porządek w domu, a jego uniwersalny design pozwoli
wkomponować się w każdą przestrzeń.
Funkcje i specyfikacja:
- Pojemności zbiornika na kurz: 2 l
- Zwijacz przewodu, przewód 5 m
- Regulacja mocy ssania w uchwycie
- Filtr HEPA H13
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Poziomy i pionowy system parkowania
- Głośność: poniżej 73 dB
- Akcesoria: ssawko-szczotka uniwersalna, ssawka „pędzel”, ssawka szczelinowa, metalowa rura teleskopowa
- Zasilanie: 220-240 V ~ 50/60 Hz, moc: 800 W
- Wymiary: 38,3 x 28,5 x 27,5cm
- Waga: 5,1 kg
Kod EAN: 5901750503993
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