
360° Motion Technology™ för att enkelt nå alla hörn
Alla små saker vi har hemma gör att våra hem känns 
personliga, men de gör det svårare att dammsuga. 
Därför har PowerForce™ små roterande hjul som gör 
att den enkelt kan svänga runt och nå ytor som annars 
skulle vara svåra att komma åt.

180° Access™ lock för att komma åt och snabbt 
byta påse
Byte av påsen går snabbt och enkelt och utan spill. 
Tack vare 180°-locket kan du komma åt dammsugaren 
inuti och byta din påse på nolltid.

Med Power Pro System™ rengör man alla golv utan 
problem
PowerForce™ kommer med Power Pro System™ för 
perfekt resultat. Power Pro System™ har en effektiv 
motor och ett DustPro™-munstycke, vilket gör att du 
kan dammsuga överallt du vill - både på mattor och 
hårda ytor.

Dammsug alla typer av golv utan problem med nya Electrolux PowerForce™ 
dammsugare. Med Power Pro System™ får man utmärkt resultat och 
dammsugningen blir både bekväm och effektiv
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Produktfördelar

• Silence Pro System™
• Sladdvinda
• Sköljbart hygienfilter E12
• DustPro™ munstycke
• Manuell effektreglering
• Dammsugare med s-bag® dammsugarpåse
• Dammpåseindikator
• Frontplacerat handtag
• Ergoshock™-stötdämpare
• Integrerat parkeringsläge
• Smidigt kombinationsmunstycke
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Färg Hallonröd
Räckvidd, m 9
Sladdlängd, (ca) m 6
Ljudeffektnivå, dB 76
Watt Max 800/700
Årlig energiförbrukning, kWh 27.7
Dammupptagning hårt golv (%) 111
Dammupptagning matta (%) 87.1
Påstyp och volym, l 3,5, s-bag classic long performance
Placering tillbehör Snäppfäste på handtaget
Munstycke DustPro
Extra munstycke -
Vakuum, max kPa 20.3
Luftflöde, max l/s 35
Produktmått H x B x D, mm 238x293x441
Produktnummer (PNC) 900 258 374
EAN-kod 7332543554201

Tekniska specifikationer
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