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Počet kusů v balení Záruční lhůtaEAN

Popis

MR-734000Supervac Sleek Pro

5011832053701 1 ks 24 měsíců

 

• Supervac Sleek Pro je nejmodernějším bezdrátovým vysavačem značky Morphy Richards s výkonem kabelového vysavače. Je to perfektní pomocník i pro každo-
denní vysávání po celém domě.

•  Použijte jej ve svislém režimu pro rychlé a snadné čištění v domácnosti.
•  Převeďte jej na výkonný ruční vysavač pro vysávání auta nebo schodů. 

 
 
Supervac Sleek Pro může být použit na všechny typy podlah v domácnosti, navíc má 3 nastavení výkonu, včetně turbo režimu, který vám poskytne vyšší výkon pro 
ty nejodolnější nečistoty. 
Morphy Richards Supervac Sleek Pro je dodáván s řadou příslušenství včetně štěrbinového nástavce, prachového kartáče a nástavce na čalounění. 
 
Vysoce výkonný bezdrátový vysavač Supervac Sleek Pro je ideální pro každodenní úklid domácnosti. 
Vysavač můžete snadno přeměnit do výkonného ručního přístroje pro použití na schodech nebo dokonce v autě. 
Pro vysávání jsou k dispozici tři nastavení výkonu, včetně turbo režimu, který Vám pomůže zbavit se i těch nejodolnějších nečistot. 
 
Supervac Sleek Pro je dodáván s řadou příslušenství včetně štěrbinového nástavce, prachového kartáče a nástavce na čalounění. 
Příslušenství lze upevnit na standardní hubici pro běžné používání nebo také přímo k tělu vysavače a využít jej jako ruční vysavač pro snadné vysávání čalouněných 
povrchů, záclon, zábradlí a různých těžko dostupných míst. 
 
S bezdrátovým vysavačem Supervac Sleek Pro nebudete omezeni délkou kabelu a budete si tak moci dopřát absolutní volnost pohybu. 
 
Výkon pohání 32,4V lithium-iontová baterie, která díky technologii rychlého nabíjení dosáhne úplného nabití za 4 hodiny. Při provozu Vás indikátor vybití baterie 
upozorní na stav Vaší baterie. 
S provozem až 60 minut nebylo doposud vysávání Vašeho domova snadnější. 
Vysavač má praktický úchyt na stěnu, který slouží jako jeho držák a zároveň jako nabíjecí stanice. Díky tomu budete mít vysavač vždy připraven a po ruce. 
 
Parametry 

•  typ baterie: Lithium – Iontový
•  napětí baterie: 32,4 V
•  doba provozu: 60/25/20 minut
•  doba nabíjení: 4 hodiny
•  objem nádoby na nečistoty: 0,5 l
•  výkon motoru: 110 W 
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Obsah balení

•  1 x Supervac Sleek Pro
•  baterie
•  držák na stěnu s nabíječkou
•  štěrbinový nástavec
•  nástavec na čalounění
•  prachový kartáč

•  návod k použití 




