
X-Treme resultaten, X-Treme ergonomie

4AAAA-prestatie
Deze hoogwaardige stofzuiger biedt 4A-prestatie met het allerbeste
schoonmaakresultaat op harde vloeren en tapijt, heruitstoot van stof en
energie-efficiëntie.

X-TREME POWER CYCLONIC ANIMAL CARE 4A RO6984 ZAKLOZE
STOFZUIGER

RO6984EA  

 

 De X-trem Power Cyclonic zorgt voor een zeer efficiënte en probleemloze schoonmaakervaring met voortreffelijke
resultaten. Deze robuuste zakloze stofzuiger met XL-capaciteit biedt krachtige 4A-prestaties en heeft een
speciale schoonmaakaccessoires voor mensen met huisdieren.

 



PRODUCT BENEFITS

Het allerbeste schoonmaakresultaat op harde vloeren en tapijt: A
De X-trem Power Cyclonic heeft een nieuwe, krachtige zeer efficiënte zuigmond die zorgt voor
het allerbeste resultaat op harde vloeren en tapijt.

Allerbeste heruitstoot van stof: A
De X-trem Power Cyclonic is uitgerust met een geavanceerd mono-cyclonisch systeem voor een
goede scheiding van lucht en stof. Bovendien biedt het product twee filterniveaus: - Een
foamfilter voor de motor - Een speciaal HEPA-filter voor de luchtuitgang dat zelfs de kleinste
stofdeeltjes vasthoudt die de motor uitstoot. 99,98% van het opgezogen stof wordt gefilterd.

De hoogste energie-efficiëntie: A
De motor met een laag wattage (750 W) verlaagt het energieverbruik tot wel 50%, terwijl er
evenveel stof verwijderd wordt als met de modellen van 2100 W*. 
* In vergelijking met een eerder assortiment stofzuigers van 2100 W van Rowenta.

XL-capaciteit
De XL-capaciteit is ideaal voor grotere oppervlakken en huizen (meer autonomie en minder vaak
legen)

Gemakkelijk schoon te maken stofbak
Met het Clean Express-systeem is stof gemakkelijk onder controle te houden. Verwijder al het
stof in slechts vier eenvoudige handelingen!

Diervriendelijke oplossing
Speciaal ontworpen voor mensen met huisdieren die haren efficiënt willen verwijderen. De
mini-turboborstel verwijdert dierenharen snel en efficiënt van tapijt en meubels. Het HEPA-filter
houdt allergenen en bacteriën die huisdieren mee naar binnen nemen beter vast.

Product gedurende 10 jaar te repareren
• Gemakkelijk te repareren • 10 jaar lang snelle en goedkope levering van reserveonderdelen •
6.500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCT FEATURES

TECHNOLOGIE
Type technologie zakloos monocyclonisch

Vermogen [750 W]
ENERGIELABEL

Energie-efficiëntieklasse (van A tot G) A

Jaarlijks energieverbruik (kW/h/y) [28]

Geluidsniveau [75 dB(A)]

Stofuitstoot (van A tot G) A

Stofopname performance op tapijt (van A tot G) A

Stofopname performance op harde vloeren met groeven (A tot G) A
FILTERSYSTEEM

Filterniveau(s) 2

Filtering [High efficiency filter & foam filter]
GEBRUIKSGEMAK

Krachtregeling Handmatig

Handgreep Ergo Comfort Silence handgreep met Easy Brush

Stopcontact [EUR]

Wendbaarheid 1 x 360° wielen + 2 x grote wielen achteraan

Lengte elektrisch snoer [6.20 m]

Actieradius [8.8 m]

Parkeerstand 1

Maximale stofopname indicator JA

Draagbeugel JA

Bescherming Zachte rubberen wielen
MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Buis Telescopische metalen buis

Zuigmonden [High efficiency suction head]

Parket softcare zuigmond JA

Mini Turbobrush JA

Accessoire voor kieren JA

Meubelzuigmond JA
AFMETINGEN, KLEUREN EN GEWICHT

Kleuren [BLACK & CHAMOMILLE]

[tech.char.country.origin] France

LOGISTIEKE DATA CMMF : 2211400012

 EAN CODE Omdoos PCS / LAGEN LAGEN / PALLET PCS / PALLET PCS / CONTAINER

EAN ST : 3221614000126
EAN UC :

1 4 7 28
C20 : 420
C40 : 882

HQ4 : 1 008

UITGEPAKT PRODUCT VERPAKT PRODUCT STANDAARD PAKKET PALLET
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 570 x 380 x 330 (MM) 570 x 380 x 330 (MM) 1 200 x 800 x 2 444 (MM)

gewicht 9,03 (KG) 9,03 (KG) 273,84 (KG)


