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 De X-Force Flex 14.60 draadloze steelstofzuiger van Rowenta levert buitengewone prestaties en de beste
Xperience in zijn categorie. Rowenta plaatst haar laatste technologische nieuwtjes voorop en biedt u de
allerbeste prestaties aan met deze steelstofzuiger, inclusief DigitalForce motorzuigkracht van wel 200 Air Watt en
een krachtige batterij van 32,4V die tot 1h10min meegaat bij gebruik als handstofzuiger in de krachtige
Eco-stand. Beleef een unieke Xperience dankzij de innovatieve combinatie van geavanceerde technologie:
Flexibele buis, digitaal bedieningspaneel, krachtige zuigmond met ledverlichting en nog zoveel meer. De meest
geavanceerde technologie voor een efficiënte en snelle schoonmaak!

 



PRODUCTVOORDELEN

DigitalForce motor: Voor een krachtige reiniging
De nieuwe DigitalForce motor staat garant voor een grondige schoonmaakbeurt: Het
doordachte elektronische systeem past automatisch de snelheid van de aerodynamische
bewegende delen aan om zo een optimale zuigkracht te garanderen. Met een maximale
zuigkracht van 200 air watt zorgt deze technologie voor een grondige reiniging van het hele
huis

Met deze verwijderbare batterij kunt u meer dan een uur stofzuigen
De batterij van 32,4V bestaat uit 9 cellen en staat in voor een hoge en constante zuigkracht van
maar liefst 1h10min, bij gebruik als handstofzuiger in de krachtige Eco-stand. Ideaal om in één
keer je huis te stofzuigen. De verwijderbare batterij is makkelijk en snel op te laden, steeds
binnen de 3 uur.

Digitaal bedieningspaneel: Alles onder controle
De resterende batterijduur wordt procentueel of tot op de minuut nauwkeurig weergegeven,
waardoor je je nooit meer laat verrassen. Ga voor een optimale schoonmaakbeurt van het hele
huis met de 5 verschillende standen: Met onder andere 'Surface' om meubels te reinigen en
'Boost' voor een uitzonderlijke zuigkracht.

Flex: Reikt tot 4 keer verder 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. Stofdeeltjes
zijn niet opgewassen tegen de krachtige prestaties van deze stofzuiger, waarmee u tot 4 keer
verder kunt reiken zonder voorover te buigen. Maak vanaf nu ook komaf met verborgen
stofdeeltjes dankzij het opzetstuk met ledverlichting. *In vergelijking met andere, niet-flexibele
toestellen onder lage meubels

Boost trekker: Extra kracht binnen handbereik
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.

Krachtige zuigmond met ledverlichting: Voor kleine en grote restjes, zowel op vloer als tapijt
Maak overal schoon, van harde vloeren en tapijten tot dikke matten en zelfs grote oppervlakken,
dankzij het nieuwe, unieke opzetstuk met ledverlichting. Met de uitzonderlijke zuigkracht kunt u
nu zelfs grotere restjes zoals cornflakes of pinda's opzuigen!

HEPA-filter: Heruitstoot van zuivere lucht
De X-Force Flex 14.60 biedt met zijn 99,9% filtersysteem een optimale reiniging, hygiëne en
filtering. Houdt zelfs de allerkleinste deeltjes vast en blaast zeer zuivere lucht naar buiten.
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Makkelijk te onderhouden
Dit stofreservoir kent de grootste inhoud die Rowenta kan bieden: liefst 0,9 l, speciaal
ontworpen voor grote oppervlakken en met het oog op minder ledigbeurten. Uw toestel
onderhouden was nog nooit zo eenvoudig: het stofreservoir is makkelijk los te koppelen en u
kunt de drie onderdelen simpelweg reinigen met water.

Dierenkit: Volledige set accessoires
Een mini-elektroborstel voor dieptereiniging en voor het verwijderen van haren en vuil. Een
borstel voor moeilijk bereikbare plekken en spleten. Een borstel geschikt voor het stofzuigen
van sofa's en beddengoed, inclusief twee "easy" borstels om tot in de kleinste details schoon te
maken. Een oplaadstation waar u het apparaat makkelijk kan wegzetten en opladen
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRESTATIES
Categorie snoerloze steelstofzuiger Alles-in-1-steelstofzuiger

Technologie Cycloontechnologie

Motorisering Digital motor

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

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

[Vacuum efficiency] [3-4]

[Suction power] [5 (>150 Airwatts)]
BATTERIJ

Batterijtype Lithium-ion

Netspanning 32,4 V

Indicator werkingsduur [Control Display]

Oplaadtijd [3H]

Type opladen Charging base
[Running time (using the handheld on powerful standard
position)] [1h10]

ZUIGMOND
Verlichtingssysteem: "ledverlichting" Ja

UITRUSTING
[Flexible] Ja

Mini-elektroborstel Ja

Sofaborstel Ja

Accessoire voor kieren Ja

Gemakkelijke borstel Ja

Inhoud van de stofbak - in L [0.9 L]

Filtering [99,9 % filtration]

[Charging Base] Ja
ERGONOMIE

Geluidsniveau (dB(A)) [84 dB(A)]

[Weight without accessories] [3.2 kg]
ONTWERP

Formaat Standaard

Kleuren Zwart & grijs
[SPECIFIC NEED ]

[Animal care] Ja

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 2211400950

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

EAN ST : 3221616004580
EAN UC :

1 8 5 40
C20 : 540

C40 : 1 140
HQ4 : 1 330

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 25,0 x 28,0 x 114,0 (mm) 573 x 425 x 174 (MM) 588 x 185 x 440 (MM) 1 200 x 800 x 2 334 (MM)

gewicht 0,0 7,41 (KG) 7,41 (KG) 317,4 (KG)


