
Reinigingsaccessoires worden aan boord bewaard.
De stofborstel en het spleethulpmiddel zorgen ervoor dat je iedere hoek kunt 
bereiken zonder ander materieel te hoeven pakken. Wanneer ze niet gebruikt 
worden, worden ze op de stofzuiger zelf bewaard, zodat je het juiste 
gereedschap voor iedere klus bij de hand hebt. 

Vijfstaps luchtfiltering
Het 5-staps filtersysteem met E10-filtermateriaal verwijdert tot *****99,99% van 
de micro-stofdeeltjes van >1 µm voor een perfect gereinigde thuisomgeving. 

Ongeëvenaarde reinigingsprestaties***, voor 
langere tijd.
Axiale cyclonische technologie zorgt voor 
ongeëvenaarde prestaties tijdens de hele reiniging, 
zelfs terwijl de stofbak gevuld wordt.

****Met een looptijd van maximaal 50 minuten, om 
meer terrein te bestrijken.

Ergonomisch ontwerp voor compleet 
reinigingscomfort.
Met een ergonomisch ontwerp, easy-grip-handvat en 
lage gewichtsverdeling ligt de Well Q7-P lichter in de 
hand en zorgt zo voor comfortabelere reiniging van 
vloeren. Terwijl de dubbele handgreep zorgt voor 
comfortabele reiniging boven de vloer en wanneer je 
hoog moet reiken.

PowerRoller - expert op harde vloeren.
De PowerRoller verwijdert in één keer alles van fijn stof 
tot extra grote deeltjes. Het 
afgesloten mondstuksysteem creëert een hogere luchts
nelheid die stof op de krapste plekken efficiënt 
verwijdert en zo zorgt voor een 7 keer zo krachtige 
opname van stof in spleten**
 

Steelstofzuiger, 76db, 0,3l, PowerRoller-zuigmond, 50min, 21,6V

Veelzijdige prestaties. Wanneer je het nodig hebt. 

Met rechtstreekse toegang tot de handeenheid en accessoires aan boord stelt 
de draadloze QX7 je in staat om snel over te schakelen van het reinigen van 
de vloer naar die moeilijk bereikbare plekken, en weer terug, in een 
handomdraai.

Voordelen en specificaties

• Draadloos en oplaadbaar
• Gebruiksduur in eco modus: 50 min.
• Gebruiksduur in max modus: 13 min.
• Opladingstijd: 4,5 u
• Aanduiding autonomie van de batterij: met 3 LEDs
• LED-verlichting aan de voorkant van de zuigmond
• Zelfstaande parkeerstand
• Opberging van de stofzuiger: Oplaadstandaard
• Kleine afstofborstel
• Andere accessoires: Telescopic tube

Steelstofzuiger tot 50 min gebruiksduur
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Netspanning (V) 21.6
Type batterijen Li-ion
Capaciteit batterijen (mAh) 2100
Auto-functie nee
Geluidsniveau db(A) 79
Filtratieniveau / Filtertype Uitwasbare progressieve filter
Opberging Oplaadstandaard
Netto gewicht (kg) 2.8
Kleur Soft Sand
Afmetingen van de verpakking hxbxd 
(mm) 692x386x146

EAN Code 7332543781102
Productnummer 900 402 053

Technische specificaties

Steelstofzuiger tot 50 min gebruiksduur

QX7-1-P5SW
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