
Clean Air Filtration™ for allergivenlighed
Med et hygiene eller et allergy plus filter er 
SilentPerformer™ Cyclonic perfekt udstyret til at klare 
allergener og andre forurenende partikler i luften. Så du 
kan være sikker på at føle dig hjemme, også selvom du 
er mere følsom over for dit miljø.

Easy Empty™ systemet til at holde dit hjem helt 
støvfrit
Hold støv ude af huset for evigt. Easy Empty™ 
systemet gør det nemt og praktisk for dig at komme af 
med det støv, du støvsugede op under rengøringen af 
dit hjem, så du kan holde det helt støvfrit. Du skal blot 
tage beholderen ud og tømme den over en 
affaldsspand udenfor.

Silence Pro System™ til en mere lydsvag rengøring
Rengør uden støj. SilentPerformer™ Cyclonic er 
designet med fokus på lydsvaghed. En støj-optimeret 
motor sammen med kabinettets konstruktion og det nye 
DustPro™ silent mundstykke sikrer en mere lydsvag 
rengøring – uden at gå på kompromis med ydeevnen.

SilentPerformer Cyclonic Silent. Alsidig poseløse støvsuger som giver dig en 
oplevelse af ubesværet, lydsvag dybderengøring uden at gå på kompromis 
med ydeevnen. Denne Silent model har endvidere et exceptionelt lavt 
lydniveau takket være det unikke Silence Pro system™. Føres hos udvalgte 
forhandlere.

Fordele og funktioner

• Poseløs
• Silence Pro System™
• Automatisk ledningsoprul
• Vaskbart hygiejnefilter
• Teleskoprør med klik
• DustMagnet Silent kombimundstykke
• Manuel regulering af sugestyrken
• Fremragende støvoptagning på hårde gulve
• Easy Empty™-system 
• Ergoshock™-stødbande 
• Parkeringsfunktion: Horisontalt og vertikalt
•  Upholstery & Crevice nozzles
• Parketto Pro mundstykke
• Teleskoprør med klik-lås

støvsuger
ESPC74SW
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Farve Shell white
Lydniveau dB(A), max 72
Motoreffekt, max/nom., watt 750/650
Årligt energiforbrug, kWh 26.4
Støvoptagning i % på hårdt gulv 111
Støvoptagning i % på tæppe 83
Støvbeholder, kapacitet, liter 1.4
Placering af tilbehør Klikkes på håndtaget
Inkl. ekstra mundstykke Parketto Pro mundstykke
Ledningslængde, m 6
Nettovægt (kun støvsuger), kg 5
Udvendige mål, HxBxD, mm 430x270x320
EAN 7332543554119

Tekniske data

støvsuger
ESPC74SW


