KIEGÉSZÍTŐ TAKARÍTÓ ESZKÖZÖK

KANDALLÓ TISZTÍTÓ ADAPTER WP412MA

A kiegészítő takarítóeszközök használatával jelentősen megkönnyíthető a takarítás a nehezen elérhető helyeken is.

Az Electrolux-BIG DIRT kandallótisztító szeparátor egy hasznos kiegészítő tartozéka
akár központi porszívó rendszerének, de hagyományos porszívóval is kiválóan használható.
A legtöbb porszívóval összeilleszthető, így kényelmesen kitakaríthatja a hamut kandallójából, grillsütőjéből, felporszívózhat vele folyadékot (veszélyes vagy éghető folyadékot
tilos) és nedves anyagokat például sarat, üvegszilánkot, kő törmeléket. Tökéletesen használhatja autója tisztántartására is.
Működése: A kandallótisztítót a porszívó hozza működésbe, nincs szükség külön kábelre.
A porszívó bekapcsolása vákuumot képez, amely légmozgást indít el a fémtestben. A levegő
körkörös mozgást végez, ami kiszűri a nagyobb szennyeződéseket - ezek a tartály aljára kerülnek. Ezután a levegő áthalad a szűrőn, ami felfogja a kisebb darabokat. Ami marad, az a porszívó
porzsákjában végzi.
Technika adatok: Tartály: rozsdakezelt, 20 liter kapacitás, súlya: 3 kg, átmérője: 290 mm, magassága:
385 mm • cső: átmérője: 38 mm, hossza: 1,6 m • szűrő: mosható, cserélhető, a szűrő területe: 750 cm2-t

Nagy résszívó ágy alá, bútor mögé
(CT630C)

Reluxa tisztító kefe (RT300W)

Állatszőrkefék háziállataink
ápolásához (CC205)

Szalagfüggöny és reluxa tisztító fej
(RT200W, RT100W)

Flexibilis portörlő fej (RT400W) nehezen elérhető helyek tisztítására
pld: klaviatúra, műszerfal stb.

Kézi kárpittisztító pneumatikus
forgókefével bútorok takarításhoz
(PB250)

Minikészlet számítógépek, elektronikai
berendezések takarításához (CT6)

Finompor (szösz, állatszőr) kefe
(RT500W ) ruhára, kárpitra

Kézi kárpittisztító turbókefe
kihajtható résszívó füllel bútorok
takarításhoz (PB255)

NEDVES FELSZÍVÓ TARTÁLY VÍZ
FELSZÍVÁSÁHOZ WP312MA

Ékszer és gyűrűcsapda (CT7)

Ez a kiegészítő alkalmas különböző háztartási folyadékok elszívási feladatainak ellátására.
Kényelmesen feltakaríthatjuk a medence körül
kifolyt vizet vagy a konyhába kiömlő különböző
folyadékokat (teát, gyümölcslevet, levest stb.).
A tartályt a falicsatlakozó és a (manuális) takarítókészlet közé kell illeszteni, porszívózás közben
leválasztja a beszívott folyadékot, így megakadályozza, hogy az a beépített csőrendszerbe kerüljön. A tartály műanyag alkatrészekből készül,
ezért nem kell tartanunk a rozsdásodástól.
Technikai adatok: Tartály: 12 L-es műanyag •
Súly: 3,2 kg • Átmérő: 40 cm • Magasság: 40 cm

Forgóturbinás padlókefe
szőnyeghez (PB480V)
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