
Brush Roll Clean-funktion
Borstvalsen rengörs från hår och fibrer med en enkel knapptryckning.

Enastående drifttid
Upp till 55 minuters körtid (lägsta effektläge)

Tappar inte i prestanda*
Full prestanda under hela städningen, även när 
dammbehållaren fylls på* *uppmätt med 
dammbehållaren fylld med DMT-damm (standard 
testdamm), enligt IEC 5.1, 5.7 och 5.9 vid maximal 
effekt

Full kraft – halva ljudnivån**
Handenheten är konstruerad för att minska ljudet 
maximalt, med en kombination av ett jämnt luftflöde och 
tyst utblås.  ** Konstruktionen på handenheten minskar 
ljudstyrkan med hälften. 3 dB(A) lägre jämfört 
med konstruktionen på en traditionell skaftdammsugare 
som ERGORAPIDO®, uppmätt enligt ISO

Smidig laddning
Glider enkelt ut ur och tillbaka i laddstället efter 
användning.

Pure Q9 Animal är en kraftfull 2-i-1 dammsugare. Rullar smidigt in och ur 
laddstället, känns lätt i handen och har en behaglig ljudnivå. 25.2V HD 
litiumbatteri ger hög sugeffekt under hela städningen i upp till 55 minuter och 
axial cyklonteknik separerar effektivt dammet. BRC-funktion rengör borsten 
från hår och damm. PetPro

Greppa. Gå. Klart.
Den lätta, kraftfulla 2-i-1-dammsugaren utformad för att göra din städning 
enklare.

Produktfördelar

• LED-belysning i munstycket
• Tvättbart filter

Pure Q9 sladdlös skaftdammsugare 55 min Shale Grey Påslös
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Färg Shale Grey
Färg Shale Grey / Onyx Shade Transparent
Färg på dammbehållare Onyx Shade Transparent
Maskintyp Påslös
Körtid 55 / 25 / 15
Driftstid lägsta effekt, min 55
Driftstid normal, min 25
Driftstid högsta effekt, min 15
Laddningstid, h 4
Batterikapacitet, mAh 2100
Betterityp Volt 25.2V, Li-ion
Sugeffekt, W 30
Max luftflöde vid motor, l/s 12
Max luftflöde, l/s 12
Ljudnivå, dB(A) 76
Filtreringssystem Tvättbart progressivt filter
Dammkapacitet, l 0.3
Förvaring Laddstation
Medföljande tillbehör, övriga pet nozzle, delicate brush
Mått 110,15x13,16x25,61
Mått 47.5x12.3x11
Vikt, komplett maskin (kg) 2.75
Produktnummer (PNC) 900 277 362
EAN-kod 7332543667710

Tekniska specifikationer
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