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 De XForce Flex 8.60 draadloze steelstofzuiger van Rowenta bundelt een unieke Xperience aan uitzonderlijke
prestaties. Rowenta blijft innoveren en biedt u de allerbeste prestaties: De motor kent een vermogen van 43 Air
Watt, en de afneembare batterij van 22 V biedt een autonomie van maar liefst 35 minuten. Beleef een unieke
Xperience dankzij de innovatieve combinatie van geavanceerde technologie: Flexibele buis, Stop&Go-functie,
krachtige zuigmond met ledverlichting en nog zoveel meer. De meest geavanceerde technologie voor een
efficiënte en snelle schoonmaak!

 



PRODUCTVOORDELEN

Krachtige schoonmaakprestaties
Met de nieuwe "in-line"-technologie wordt alles grondig gereinigd: Deze steelstofzuiger kent een
zuigkracht van 43 Air Watt, waarmee het in een handomdraai zowel vloer als plafond grondig
weet schoon te maken. De krachtige zuigmond met unieke stofborstel met ledverlichting maakt
het mogelijk om alle soorten vloeren efficiënt en eenvoudig te stofzuigen, en dit zonder dat u
het opzetstuk hoeft te vervangen.

Langere looptijd, met een afneembare batterij
Deze afneembare batterij van 22 V bestaat uit 6 cellen en staat in voor een hoge en constante
zuigkracht van maar liefst 35 minuten. Uitstekend geschikt voor een grondige stofzuigbeurt in
huis zonder dat deze heropgeladen moet worden. In het geval dat u extra zuigkracht nodig
heeft, kunt u de gebruiksduur van dit toestel verlengen tot 70 minuten door een extra batterij te
kopen* *Apart verkrijgbaar.

Flex: Reikt tot 4 keer beter onder lage meubels*
Combineer flexibiliteit met pure zuigkracht zodat stof in hoeken en spleten geen enkele kans
maakt en elke vierkante centimeter van uw huis grondig wordt schoongemaakt. De reikwijdte
van deze stofzuiger is 4 keer zo groot, voor een ongeëvenaard resultaat waartegen stof geen
kans maakt. Bovendien beschikt het over een krachtige zuigmond met ledverlichting, waardoor
het voortaan nóg eenvoudiger om stof op te zuigen in donkere hoekjes. *Vergeleken met rechte
buis bij gelijke omstandigheden

Stop&Go-functie
Zowel borstel als buis blijven zelfstandig rechtop staan. Ideaal als u tussen het stofzuigen door
ook even tijd wilt vrijmaken voor wat anders. Laat de vloer even zo en schakel over naar de
meubels!

Boost trekker: Extra kracht aan je vingertoppen
Met de gepatenteerde boost trekker van Rowenta heeft u voortaan al het vermogen voor het
grijpen: Waar en wanneer ook, haal de trekker over om op het juiste moment de nodige
krachtboost te bekomen! Batterijbesparend, zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.

99% gefilterde lucht
De XForce Flex 8.60 garandeert dankzij de allergiefilter een optimale hygiëne, waarbij er tot wel
99% van de stofdeeltjes gefilterd worden. Houdt alle stofdeeltjes vast, zelfs de allerkleinste, en
blaast zeer zuivere lucht naar buiten.

Makkelijk te onderhouden
Het groot reservoir van 0,55 l is ruim voldoende om uw schoonmaakbeurt tot een goed einde te
brengen. Dit product werd ontworpen met het oog op een makkelijk verwijderbare en te ledigen
stofreservoir, zonder dat de buis dit eventueel zou kunnen belemmeren en zodanig dat extra
gebruiksgemak gegarandeerd is. Bovendien zijn zowel EasyWash-filters als het stofreservoir
makkelijk afwasbaar met water, opdat de propere en goede staat van het toestel behouden kan
blijven.
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Andere productfoto's

Allergiekit: Volledige set accessoires
Er zit een opzetstuk voor spleten en moeilijk bereikbare plaatsen, een borstel geschikt voor
meubelstoffen, zetelbekleding en beddengoed, twee geïntegreerde borstels die handig
meegenomen zijn om tot in de kleinste details schoon te maken, en extra filter bij inbegrepen.

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRESTATIES
Categorie snoerloze steelstofzuiger Alles-in-1-steelstofzuiger

Technologie Cycloontechnologie

Powerspeed-stand 2

[Your habits] [Easy, quick and daily cleaning]

[Usage] [Multi-surface (3 in 1)]

[Vacuum efficiency] [3-4]

[Suction power] [2 (25 to <50 Airwatts)]
BATTERIJ

Batterijtype Lithium-ion

Netspanning [22V]

Oplaadtijd 3 uur
[Running time (using the handheld on powerful standard
position)] Tot wel 35 min

ZUIGMOND
Verlichtingssysteem: "ledverlichting" Ja

UITRUSTING
[Flexible] Ja

Sofaborstel Ja

Accessoire voor kieren Ja

Gemakkelijke borstel Ja

Inhoud van de stofbak - in L [0,55]

Filtering 0,99

[Handstick weight] [Light (2.5 to 3 kg)]
ERGONOMIE

Geluidsniveau (dB(A)) [82]

[Weight without accessories] [2.7]
ONTWERP

Andere FLEXIBELE BUIS

Formaat Standaard

Kleuren [Purple & inside grey]
[SPECIFIC NEED ]

[Allergy care] Ja

[Car care] Ja

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 2211400858

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3221616000667
EAN UC :

2 8 6 48
C20 : 684

C40 : 1 440
HQ4 : 1 728

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 25,1 x 24,0 x 114,5 700 x 370 x 140 710 x 292 x 384 1 200 x 800 x 2 414

gewicht 3,0 4,8 (KG) 9,6 (KG) 251,4 (KG)


