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SPECYFIKACJA

Informacje sprzedażowe

* Nazwa produktu: zestaw ssawek

* Typ: KIT12 

* Seria: AeroPro

* System: Max in Oval

* Rodzaj opakowania: karton

* Rodzaj włosia: syntetyczne

* Producent: Electrolux

* Produkcja: Chiny

* Ilość: 3szt

* Ilość sztuk w opakowaniu: 3szt

* Ilość opakowań: 1op

* Zestaw: mini turboszczotka tapicerska,

ssawka szczelinowa giętka, szczotka do

mebli

* Klasa produktu: premium

Informacje produktowe

* Materiał: plastik

* Kolor: czarny

Wymiary

* Średnica: 36mm

Szczegóły montażowe

* Trudność wymiany: tylko wymiana

* Miejsce montażu: rura

* Sekcja: sprzątająca

* Sposób montażu: zatrzask

Zestaw ssawek KIT12 z serii AeroPro umożliwia właściwą

pielęgnację. Został wykonany z najwyższej jakości materiałów,

dzięki czemu gwarantuje niezawodną pracę. Zestaw firmy

Electrolux  zapewnia dokładne i delikatne zbieranie kurzu oraz

wszelkich innych zanieczyszczeń. Materiałem, z którego zostały

wykonane ssawki to plastik  Ssawki montowane są na zatrzask  

Do oferowanego zestawu należą: mini turboszczotka tapicerska,

ssawka szczelinowa giętka, szczotka do mebli 

Zestaw dedykowany jest do odkurzaczy z serii: UltraSilencer,

UltraOne, UltraActive, UltraPerformer, UltraFlex, UltraCaptic,

UltraSilencer Zen, ErgoThree, New UltraSilencer, New Ultra

Silencer, UltraOne Mini 

Regularna wymiana części eksploatacyjnych zapewnia uniknięcie

awarii podczas użytkowania.

W zestawie:

- Mini turboszczotka tapicerska

- Ssawka szczelinowa giętka (długa)

- Szczotka z włosiem do mebli

Instrukcja czyszczenia turboszczotki:

WAŻNE ! Przed czyszczeniem i konserwacją turboszczotki należy

ją odłączyć od odkurzacza

CZYSZCZENIE SZCZOTKI OBROTOWEJ

w celu usunięcia zanieczyszczeń ze szczotki obrotowej postępuj

w następujący sposób:

1) włóż czubki nożyczek w szczelinę szczotki obrotowej

2) przesuń nożyczki w taki sposób, aby złapać włosy lub nitki

zaplątane w szczotce.

3) przetnij je, a następnie wyjmij ręką lub za pomocą małych

szczypiec. Uważaj aby przy tej czynności nie uszkodzić włosia

szczotki obrotowej.


