
Pestävä suodatin 
Suodatin on helppo huuhdella vedellä, joten imurin huolto on nopeaa 

Multi-room system™ - 12 metrin toimintasäde
Kevyt ja helppo käsitellä kalusteiden ja nurkkien lähettyvillä. 12 metrin laaja 
toiminta-alue, jotta pistokkeen tiheä vaihto ei olisi tarpeen.

Motion Control System™ 
Siirry kontrolloidusti ja kevyesti huoneesta toiseen. 
Motion Control System™ takaa vakaat liikkeet ja 
sulavat käännökset. 

Pitkä puhdistuskyky ilman tukkeutumista 
s-bag pölypussi on suunniteltu täyttymään tasaisesti 
ilman pussin pinnan tukkeutumista. Tämän ansioista 
voit käyttää pussia pidempään ilman, että 
imuvirtauksen teho heikkenee.

Hiljainen mutta tehokas aina tarpeesi mukaan
Siivoa aina kun sinulla on aikaa ympärilläsi olevia 
ihmisiä häiritsemättä. UltraSilencer tuottaa erittäin 
vähän häiritsevää melua ja se toimii hiljaisesti sekä 
kovalla lattialla että matolla. 

Kuiskaavan hiljainen pölynimuri tehopuhdistukseen ja supersiisteihin tuloksiin

Rauhalliseen ja hiljaiseen siivoukseen 
Kuiskaavan hiljainen pölynimuri tehopuhdistukseen ja supersiisteihin tuloksiin 

Kuluttajahyödyt & ominaisuudet

• Pölypussin täyttymisen osoitin
• Integroidut tauko- ja säilytyspidikkeet
• Ergonominen kahva kääntyy imuria nostettaessa ylös. Kantaminen sujuu 
vaivattomasti ja imurin paino jakautuu tasaisesti.
• Tehonsäätö
• Pyörät kulkevat vaivattomasti, ovat hiljaiset ja suojelevat lattiapintaa.
• Soft start -vaimennettu käynnistys
• s-bag® classic long performance pölypussi
• Siivousulottuvuus 12 m
• Parketto Pro suulake
• Poistoilman suodatin puhdistaa kaikkein pienimmät mikrohiukkaset, jotka 
pääsevät läpi imurin pölynerottelujärjestelmästä.

UltraSilencer Pölynimuri 64 dB Sininen

EUSC66-SB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PCEECA210PE00004.jpg


Nimike UltraSilencer Pölynimuri 64 dB Sininen
Mallisto UltraSilencer
Väri Teräksensininen
Malli EUSC66-SB
Äänitehotaso dB(A) 64
Nimellinen ottoteho (W) 500
Pölynpoistokyky matolla (%) 75
Suodatin Pestävä hygieniasuodatin E12
Toimintasäde (m) 12
Pölypussin/säiliön täyttymisen osoitin Mekaaninen
Pölypussin tyyppi s-bag® classic long performance
Pölypussin tilavuus (l) 3,5
Pölypussit pakkauksessa (kpl) 1
Pölypussin paikallaolon varmistus On
Suodattimen ilmaisin -
Moottorisuodatin On
Kädensija Standardi (kaareva)
Lattiasuulake Dust Magnet Silent
Mattotamppari -
Ylikuumenemissuoja On
Pehmeä käynnistys On

Imuputki Telescopic- Stainless Steel- 
Interlocking_32mm

Lisäsuulakkeet -
Tehonsäätö Portaaton, liukukytkimellä
Kaukosäätö -
Moottoroidun mattosuulakkeen 
liitäntämahdollisuus -

Imuputken pidike Tauko ja säilytys
Mukana tulevat muut suulakkeet Parketto Pro suulake
Johdonkelaus On
Virtajohdon pituus (m) 9
Imuriosan paino, ilman varusteita (kg) 5,98
Jalat/pyörät Pehmeät pyörät
Leveys (mm) 308
Korkeus (mm) 266
Syvyys (mm) 402
Nettopaino (kg) 6.86
EAN-koodi 7332543714643
MaterialGroup2 001

Tekniset tiedot
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