
LED osvětlení DustSpotter™
Hubice vysavače Ergorapido umožňuje manévrování o 180° a navíc je 
vybavena LED osvětlením pro lepší kontrolu nad vysáváním. Po celou dobu 
máte dokonalý přehled, co přesně a kde vysáváte, a ani v těch nejtmavších 
zákoutích vám nic neunikne. 

Samočisticí technologie BrushRollClean™
Zapomeňte na nekonečné odstraňování vlasů a vláken z kartáče vašeho 
vysavače. Díky patentované kartáčové technologii BrushRollClean™ to nový 
vysavač Ergorapido udělá za vás, stačí jen sešlápnout pedál!

Manévrovatelnost o 180° se systémem EasySteer™
Hubice s manévrovacím systémem EasySteer™ o 
180°, ergonomický design a velká zadní kolečka, to vše 
zajišťuje potřebnou flexibilitu a bezproblémový pohyb 
při vysávání. Na výběr máte dva výkonové stupně pro 
různé povrchy a až práci dokončíte, stačí vysavač vrátit 
do nabíjecí stanice.

Lithiová baterie TurboPower s dlouhou výdrží
Vysoce výkonná lithiová baterie TurboPower vydrží 
dvakrát déle než niklové baterie a poskytuje vyšší 
výkon po delší dobu. Navíc je lehčí a lépe se s ní 
manipuluje. Nutnost dobití signalizuje kontrolka. 
Výměna je snadná a baterie se rychle dobíjí. Doba 
provozu je až 45 minut. 

Vysávání 2 v 1
Využijte dokonalou flexibilitu a funkční design. Ať už 
potřebujete vysát velkou plochu, nebo naopak malý, 
obtížně přístupný prostor, vysavač Ergorapido odvede 
svoji práci skvěle. Snadno odnímatelná ruční jednotka 
umožňuje bezproblémové vysávání kuchyňského stolu, 
nábytku nebo interiéru vozidla.

Ergorapido nové generace s lithiovou TurboPower baterií pro delší výdrž a 
180° manévrovacím systémem EasySteer™ pro každodenní úklid vaší 
domácnosti.

Specifikace a benefity

• Indikace potřeby nabití
• Bezdrátový akumulátorový vysavač
• Rychlé uvolnění kartáče 
• Technologie BrushRollClean™
• Design zajišťující samostatné stání
• LED osvětlení DustSpotter™
• Systém cyklónového filtru

Akumulátorový vysavač Ergorapido
EER77MBM

https://www.sesame.electrolux.com/assetwebservice/P045528.image?defid=19&ext=.Png


Barva Bronzová metalická
Typ baterií Li-ion
Čas nabíjení (h) 4
Velikost prachové nádoby (l) 0,5
Typ filtrace Dvojitá filtrace
Čistá hmotnost (kg) 1.08
Maximální sací síla (W) 18.5
Výdrž baterie vysavače - nízký výkon 
(min.) 45

Hluk (dB) 79
Výška (mm) 114,5
Hloubka (mm) 26,5
Šířka (mm) 14,5
Technologie Bezsáčkový
Uložení Nabíjecí stojánek
Napájecí napětí (V) 18
Kód produktu (PNC) 900 277 430
EAN kód produktu 7332543558483
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