COMPACT POWER ANIMAL CARE RO3980
RO3985EA

Síla a výkon ve vašich rukou
ÚČINNOST 3A
Compact Power™ byl navržen pro ty, kdo hledají účinné vysavače se
snadným použitím. Tato nová řada přináší účinnost 3A a nabízí ve své třídě
nejlepší výsledky úklidu tvrdých podlah, filtrace prachu a energetické
účinnosti. Compact Power™ je snadno použitelný, vybavený zdokonalenými
ergonomickými prvky a funkcemi pro snadné přenášení a ukládání.
Vysavač Compact Power™ vám přináší vysokou účinnost 3A a nabízí ve své třídě nejlepší výsledky úklidu tvrdých
podlah, filtrace prachu a energetické účinnosti. Tento vysoce kompaktní sáčkový vysavač je specificky navržen
pro péči o domácnosti se zvířaty, neboť majitelům domácích mazlíčků nabízí moderní řešení úklidu.

VÝHODY PRODUKTU
Nejlepší výsledky při úklidu tvrdých podlah v dané třídě: A
Compact Power™ přichází s novou výkonnou a vysoce účinnou sací hubicí s přepínáním, která
zajišťuje v dané třídě vysavačů nejlepší výsledky na tvrdých podlahách.

Nejlepší výsledky účinnosti filtrace v dané třídě: A
Compact Power™ nabízí nepřekonatelnou účinnost filtrace díky pěnovému filtru umístěnému
před motorem a High Efficiency filtru umístěnému na výstupu vzduchu, který zachycuje i ty
nejmenší částice prachu emitované motorem. Až 99,98 % veškerého vysátého prachu je
odfiltrováno!

Permanentní High Efficiency filtr na výstupu vzduchu
Již není zapotřebí měnit filtry! Díky technologii vysoce účinné filtrace je množství prachu
zachyceného v High Efficiency filtru tak malé, že jej nemusíte omývat ani měnit po celou dobu
životnosti výrobku (pouze při použití originálních sáčků Rowenta Hygiene+).

Nejlepší energetická účinnost v dané třídě: A
Motor s nízkým příkonem (750 W) snižuje spotřebu energie až o 50 % a současně zachovává
výkonnost při odstraňování prachu srovnatelnou s modely o příkonu 2000 W*.* V porovnání s
předcházející řadou vysavačů Rowenta o příkonu 2000 W.

Snadné použití, přenášení i ukládání
Vysavač Compact Power™ lze díky kompaktnímu formátu snadno ukládat ve skříni, a přesto
nabízí velký objem sáčku 3 l. Rukojeť s integrovaným kartáčkem EASY BRUSH, který je vždy po
ruce, umožňuje velmi pohodlné použití. A akční rádius 8,8 m nabízí skutečnou svobodu při
použití.

Nový hygienický sáček na prach
Již žádná oblaka prachu při výměně díky novému patentovanému sáčku Hygiene+ opatřenému
samouzavírací klapkou pro naprosté pohodlí a hygienu.

Záruka servisu po dobu 10 let
• Konstrukce pro snadný servis • Rychlá nízkonákladová dodávka náhradních dílů po dobu 10
let • 6 500 servisních středisek na celém světě

Animal Care - řešení pro domácí mazlíčky
Určen zejména pro majitele domácích mazlíčků, kteří hledají efektivní metody, jak se zbavit
zvířecí srsti. Mini turbokartáč umožňuje rychlé a účinné vysátí zvířecích chlupů usazených na
koberci a čalouněném nábytku. High Efficiency filtr lépe zachycuje alergeny a bakterie, které
mohou zvířata přinést z venkovního prostředí.

Komunikace
Reklama v TV
Reklama v tisku
Reklama v rádiu
PR sada
Digitální sada
POS sada
Video : Produkt
Srovnávací
Příručka pro rychlé použití
Recept a tipy
Společnost
Správné postupy
Reference
Uživatelská příručka : Digitální uživatelský návod
Tištěný uživatelský návod
Příručka pro rychlé použití
Vizuál 3D / 360°

FOTKY PRODUKTU
Další obrázky produktu

Obal

Virální

VLASTNOSTI PRODUKTU
TECHNOLOGIE
Typ technologie

v sáčku

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK
Třída energetické účinnosti (A až G)

A

Roční spotřeba elektrické energie (kW/h/rok)

[28]

Úroveň hluku

[75 dB(A)]

Průtok vzduchu (dm3/s)

[27]

Podtlak (kPa)

[19 kPa]

Třída re-emise prachu (A až G)

A

Účinnost vysávání na koberci (A až G)

C

Účinnost vysávání na tvrdých podlahách se spárami (A až G)

A

VÝKON
Příkon

[750 W]

FILTRAČNÍ SYSTÉM
Úroveň (úrovně) filtrace

2

HEPA taška

[1]

Filtrace

[HYGIENE+ BAG & High Efficiency permanent filter]

KOMFORTNÍ POUŽÍVÁNÍ
Systém řízení výkonu

Manuální

Rukojeť

Rukojeť Classic s funkcí Easy Brush

Zásuvka

[EUR]

Manévrovatelnost

1 x 360° kola + 2 x velká zadní kola

Délka přívodní šňůry

[6.20 m]

Akční radius

[8.80 m]

Úložný systém

2

Ukazatel plného sáčku

ANO

Přepravní rukojeť

ANO

Ochrana

Přední nárazník

PŘILOŽENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ NA PODLAHU
Trubice

Výsuvná kovová trubice

Kartáče na podlahu

[Classic 2 positions (SPA UPGRADE)]

Parketová hubice

ANO

Mini turbokartáč

ANO

Nástavec na štěrbiny 2 v 1

ANO

Hubice na čalounění

ANO

ROZMĚRY, BARVY A HMOTNOST
Barvy

[BLACK]

[tech.char.country.origin]

China

LOGISTICKÉ ÚDAJE

CMMF : 2211400115

EAN kód

[logitic.datas.product.per.parcel]

Ks / vrstvy

Vrstva / paleta

Ks / paleta

Ks / kontejner

EAN ST : 3221614001154
EAN UC :

1

6

8

48

C20 : 720
C40 : 1 512
HQ4 : 1 701

Nezabalený produkt
Rozměry
Hmotnost

Zabalený produkt
495 x 290 x 293 (MM)
6,85 (KG)

Standardní balík
495 x 290 x 293 (MM)
6,85 (KG)

Paleta
1 200 x 800 x 2 478 (MM)
349,8 (KG)
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