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Υψηλές αποδόσεις & ευκολία στη χρήση 
για άψογα αποτελέσματα!



Mοντέλο Χωρητικότητα 
(Λίτρα)

Ισχύς
(W)

Στάθμη  
Θορύβου [dB(A)]

Ακτίνα  
Δράσης (m)

Μήκος 
Καλωδίου (m)

Καθαρό  
Βάρος (kg)

Διαστάσεις  
(MxΒxY) (mm) 

EPRC-BG68 3.0 700 68 10 7.3 4.8 430x240x310
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Φίλτρο HEPA 

Απολαύστε υγιεινή ατμόσφαιρα 
στο χώρο σας, χάρη στο φίλτρο 
HEPA H12 που εξουδετερώνει 
το 99,5% των μικροβίων, 
βακτηριδίων, ιών, αλλεργιογόνων 
και σκόνης. Το φίλτρο παγιδεύει 
αποτελεσματικά μικρά και μεγάλα 
σωματίδια χαρίζοντας σας ένα 
πραγματικά καθαρό περιβάλλον 
απαλλαγμένο από οτιδήποτε 
βλαβερό μπορεί να αλλοιώσει τα 
επίπεδα ποιότητάς του. 

Πάρτε τη κατάσταση στα χέρια σας 
με το ενσωματωμένο τηλεχειριστήριο 
στην εργονομική λαβή της 
σκούπας που σας επιτρέπει να την 
ενεργοποιήσετε και να ρυθμίσετε την 
ισχύ αναρρόφησης, ανάλογα με την 
επιφάνεια που θέλετε να καθαρίσετε, 
με ιδιαίτερη άνεση και ευκολία και 
φυσικά χωρίς διαρκές σκύψιμο! 

Χαμηλή Στάθμη 
Θορύβου

Καθαρίστε τον χώρο σας ανά
πάσα στιγμή, χωρίς καμία
ενόχληση, αφού η λειτουργία της
σκούπας είναι σχεδόν αθόρυβη!
Το καθημερινό σκούπισμα
πραγματοποιείται με ευκολία,
οποιαδήποτε ώρα της ημέρας
χάρη στην χαμηλή στάθμη 
θορύβου των 68dB. 

Πέλμα Υψηλών 
Αποδόσεων 

Επιλέξτε μεταξύ των δύο ρυθμίσεων
στο πέλμα ανάλογα με τις ανάγκες
καθαρισμού του χώρου σας.
Για γρήγορη καθημερινή χρήση
ρυθμίστε στη λειτουργία Easy Clean,
που προσφέρει μεγαλύτερη άνεση
για πιο ξεκούραστο καθάρισμα,
ενώ στην επιλογή Deep Clean η
απορροφητικότητα απογειώνεται,
για εντυπωσιακά αποτελέσματα 
καθαρισμού! 

Πέλμα PAW Master

Τίποτα δεν μπορεί να σταθεί «εμπόδιο» στη 
νέα σου σκούπα, ακόμη κι αν προέρχεται 
από τον σκύλο ή τη γάτα σου! Η σκούπα 
διαθέτει πέλμα PAW Master για να 
απομακρύνει αποτελεσματικά τις τρίχες 
των μικρών μας φίλων από κάθε τύπο 
πατώματος για να μπορείτε να χαρείτε τη 
συντροφιά τους χωρίς να ανησυχείτε!

Εργονομική Λαβή  
με Τηλεχειριστήριο


