Sáčkové vysavače

ZANUSSI CompactGo

ZANCG23WR

ZANCG21EB

ZANCG20IW

ZANCG22CB

Třída energetické účinnosti

A

A

A

A

Třída účinnosti
vysávání – koberce

D

D

D

D

Třída účinnosti
vysávání – tvrdé podlahy

B

B

B

B

Třída emisí prachu
z vysavače

D

D

D

D

Model
Energie

Nom. příkon (W)

600

600

600

600

Průměrná roční spotřeba
energie (kWh/rok)

28

28

28

28

Hlučnost dB(A)

80

80

80

80

typ 1002

typ 1002

typ 1002

typ 1002

Technická specifikace
Prachový sáček
Objem prachového sáčku ( l )
Výstupní filtr

Hubice

Rukojeť
Délka kabelu / Akční rádius (m)

1,1

1,1

1,1

1,1

omyvatelný
mikrofiltr

omyvatelný
mikrofiltr

omyvatelný
mikrofiltr

omyvatelný
mikrofiltr

podlahová hubice
podlahová
podlahová
podlahová
DustPro, hubice
hubice DustPro,
hubice DustPro,
hubice DustPro,
na tvrdé podlahy,
štěrbinová hubice, štěrbinová hubice, štěrbinová hubice,
štěrbinová hubice,
hubice na čalou- hubice na čalou- hubice na čalouhubice na čalounění, kartáček
nění, kartáček
nění, kartáček
nění, kartáček
kovové
teleskopické
trubice

kovové
trubice

plastové
trubice

kovové
teleskopické
trubice

4,5 / 7,5

4,5 / 7,5

4,5 / 7,5

4,5 / 7,5

7332543559947

7332543559763

7332543559756

7332543559886

900258275

900258266

900258265

900258269

Ostatní
EAN
Kód produktu PNC

ELECTROLUX, s. r. o., se sídlem Budějovická 778/3, 140 21 Praha 4 • Zákaznická linka 261 302 261
Dodávají se pouze výrobky uvedené v platném ceníku. Text a čísla uváděná v tomto katalogu mohou obsahovat
tiskové chyby. Vzhledem k technickému vývoji v průběhu roku jsou možné menší změny v rozsahu a vlastnostech.

www.zanussi.cz
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ZANCG21EB

Sáčkové vysavače

Společné vlastnosti +
·· kovové trubice

ZANUSSI
CompactGo
Společné vlastnosti:
·· nom. příkon 600 W
·· hlučnost 80 dB(A)
·· délka přívodního kabelu 4,5 m
·· akční rádius 7,5 m
·· podlahová hubice DustPro
·· štěrbinová hubice, hubice

·· barva černá
Štěrbinová hubice
a hubice na čalounění

PNC: 900258266
EAN: 7332543559763

na čalounění a kartáček

·· omyvatelný mikrofiltr
·· typ sáčku 1002

ZANCG20IW
Společné vlastnosti +
·· plastové trubice

ZANCG23WR

·· barva ledově bílá

Společné vlastnosti +
·· regulace výkonu
·· kovové teleskopické

PNC: 900258265
EAN: 7332543559756

trubice

·· hubice na tvrdé podlahy
·· barva červená
PNC: 900258275
EAN: 7332543559947

ZANCG22CB
Společné vlastnosti +
·· regulace výkonu
·· kovové teleskopické

Hubice na tvrdé podlahy

trubice

·· barva modrá
Teleskopické kovové
trubice

PNC: 900258269
EAN: 7332543559886

