
Σχεδιασμός  
Elastic Fantastic

BLDC Inverter 
Μοτέρ

Τεχνολογία 
Unchained  

60’ Plus 

Πέλμα Power 
180° με 

φωτισμό LED

Λειτουργία  
PAW Master

Νέα σκούπα stick Elastic Unchained Force. 
Το σκούπισμα γίνεται πιο εύκολο από ποτέ!
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Λειτουργία
PAW Master

Χαρείτε την συντροφιά των 
κατοικιδίων σας ξέγνοιαστα, χάρη 
στη λειτουργία PAW Master.  
Ο κυμματιστός σχεδιασμός της 
μηχανοκίνητης βούρτσας, παγιδεύει 
και απομακρύνει αποτελεσματικά τις 
τρίχες των μικρών μας φίλων από 
κάθε τύπο πατώματος.

Καθαρίστε το σπίτι σας χωρίς άγχος 
και δεσμεύσεις χάρη στη μεγάλη 
αυτονομία 60’ που σας προσφέρει  
η σκούπα elastic Unchained Force 
με την επαναφορτιζόμενη μπαταρία 
Ιόντων Λιθίου 28.8V. Φροντίστε 
γρήγορα και αποτελεσματικά για την 
καθαριότητα του σπιτιού σας χωρίς 
να χρειάζεστε ρεύμα.
*Η διάρκεια 60’ αφορά στη λειτουργία 
της σκούπας στο χαμηλό επίπεδο ισχύος 
και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις 
ανάγκες καθαριότητας του δαπέδου.

Τεχνολογία  
Unchained 60’ Plus

Σχεδιασμός  
Elastic Fantastic 

Νέα εμπειρία σκούπισματος 
χάρη στον σχεδιασμό Elastic 
Fantastic. Η ευελιξία και ο 
καινοτόμος σχεδιασμός του 
αναδιπλούμενου σωλήνα 
Elastic Fantastic με κλίση 
έως 90°, σας επιτρέπει να 
καθαρίζετε εύκολα και 
γρήγορα κάτω από τα έπιπλα 
και να φτάνετε τα πιο δύσκολα 
σημεία άνετα και ξέγνοιαστα.

Πέλμα Power 180° 
με φωτισμό LED

Η σκούπα φτάνει σε σημεία που 
δεν θα πιστεύετε! Το εντυπωσιακό 
πέλμα Power 180° με φωτισμό 
LED και δυνατότητα κλίσης 180° 
προσφέρει απίστευτη ευελιξία 
στο καθάρισμα, αφού κινείται 
άνετα ανάμεσα στα έπιπλα, ακόμη 
και στα πιο δύσκολα σημεία. O 
φωτισμός LED σας υποδεικνύει 
τα σημεία που δεν πρέπει να 
παραλείψετε κατά τη διάρκεια του 
σκουπίσματος!

BLDC Inverter  
Μοτέρ

Το BLDC Inverter Μοτέρ εγγυάται 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για 
τη σκούπα σας, προσφέροντας 
κορυφαία απόδοση και 
εξασφαλίζoντας αξιόπιστη 
λειτουργία.

Βάση Tοίχου

UNCHAINED  FORCE

Mοντέλο Τύπος 
Μπαταρίας

Ισχύς
(W)

Τάση 
Μπαταρίας (V)

Αυτονομία
(min)

Χωρητικότητα 
Κάδου (λίτρα)

Στάθμη 
Θορύβου [dB(A)]

Καθαρό 
Βάρος (kg)

Διαστάσεις  
(MxΒxY) (mm) 

EP-ST32 Ιόντων 
Λιθίου 350 28.8 60 0.3 82 3.3 278x237x1130


