2in1
Kivehető
morzsaporszívó
az asztal, a
kanapé vagy
az autó gyors
takarításához

Nagy teljesítmény
Villámgyors feltöltés
Nagy teljesítményű
lítium akkumulátor
Még erősebb, még
tovább bírja. És
gyorsan feltöltődik.
Mindig készen a
takarításra.

Ergorapido
Lítium
akkumulátor

Legyen erősebb, és bírja
hosszabb ideig? A lítium
akkumulátoros Ergorapido
2in1 kéziporszívók
nagy teljesítménnyel
dolgoznak, és gyorsan
feltöltődnek.

180 fokban
elfordítható szívófej
Könnyedén
irányítható minden
felületen, az
asztalok, székek
alatt is gyorsan
mozog.

BrushRollCleanTM
technológia
A forgókefe egy
gombnyomásra
megtisztítja
magát - mindig
hatékonyan
takarítja el a
piszkot.

www.electrolux.hu

Ergorapido
Lítium akkumulátor

Ergorapido 2in1 kéziporszívók
18V Lítium-ion
TurboPower akkumulátorral

Modell

Ergorapido 2in1 kéziporszívó
Bármi borul is ki a konyhában, a vezeték nélküli
Ergorapido® 2in1 kézi- és morzsaporszívóval pillanatok
alatt fel lehet takarítani. Ha például a virágföld kiszóródik
a nappaliban, csak emelje le a porszívót a töltőállványról és
pillanatok alatt rendet rakhat.
Az intelligens, ergonomikus dizájnnak, és a 180 fokban
elfordítható szívófejnek köszönhetően minden felületen – akár
asztalon, kanapén vagy az autóban - egyszerűen
és hatékonyan használható.

ZB3105

Modell

metál kék

jég fehér

Szín

van

van

Beépített
tartozékok

kis kefe,
résszívó fej

kis kefe,
résszívó fej

Akkumulátor
teljesítménye, típusa

14,4 V,
Lítium-ion

14,4 V,
Lítium-ion

Töltési idő (óra)

3

3

35

Működési idő
minimum
fokozatban (perc)

30

van

LED világítás

van

ZB3011

wolfram ezüst

csokoládébarna

van

van

Beépített
tartozékok

kis kefe,
résszívó fej

kis kefe,
résszívó fej

Akkumulátor
teljesítménye, típusa

18 V,
Lítium-ion

18 V,
Lítium-ion

Töltési idő (óra)

3,5

3,5

Működési idő
minimum
fokozatban (perc)

35

LED világítás

van

BrushRollCleamTM
technológia

Modell

Ergorapido 2in1 kéziporszívók
10,8 V Lítium-ion
akkumulátorral

ZB3106

ZB3013

Szín

Ergorapido 2in1 kéziporszívók
14,4V Lítium-ion
akkumulátorral

Szín
BrushRollCleamTM
technológia

ZB3103

ZB3102

ZB3101

ében fekete

krém fehér

sötétkék

van

nincs

nincs

Beépített
tartozékok

kis kefe,
résszívó fej

-

-

Akkumulátor
teljesítménye, típusa

10,8 V,
Lítium-ion

10,8 V,
Lítium-ion

10,8 V,
Lítium-ion

Töltési idő (óra)

3

3

3

30

Működési idő
minimum
fokozatban (perc)

20

20

20

van

LED világítás

van

nincs

nincs

BrushRollCleamTM
technológia

