
Makkelijk de bochten om met 360° Motion 
Technology™
Kleine dingen geven onze woningen een huiselijk 
gevoel, maar maken schoonmaken een stuk moeilijker. 
Daarom is de VX6 voorzien van zwenkwieltjes die 
ideaal zijn om om objecten heen te zuigen en waarmee 
ook makkelijk op moeilijk bereikbare plaatsen gezogen 
kan worden.

180° Access™-klep voor volledige toegang tot de s-
bag stofzuigerzak
Moeiteloos en snel vervangen van je stofzuigerzak. Het 
180° Access™-deksel geeft je volledige toegang tot de 
behuizing van de stofzuiger, zodat je de stofzuigerzak 
binnen enkele seconden kunt vervangen. Ook de filter 
is gemakkelijk toegankeljk om deze te onderhouden en 
te wassen onder stromend water

Power Pro System™ voor moeiteloze reiniging van 
alle vloeren
VX6 wordt geleverd met ons Power Pro System™ voor 
perfecte reinigingsresultaten. Power Pro System™ 
combineert een efficiente motor en het 
DustPro™-mondstuk, zodat u overal perfect schoon 
kunt maken - zowel op tapijt als harde vloeren.

Stofzuiger met zak, actieradius 9m, 76 dB(A), 3,5l, extra parketzuigmond

Verwijder met gemak het stof van je harde vloeren
Krachtige stofzuiger voor alle vloertypes uitgerust met Power Pro system™ & 
360° Motion Technology™ -wielen, voor een gebruiksvriendelijke 
stofzuigbeleving met optimaal resultaat.  De VX6-2-PARK is geleverd met een 
extra parketzuigmond om met gemak harde vloeren te stofzuigen.

Voordelen en specificaties

• Stofzuiger met slechts 76 dB(A)
• Accessoires inbegrepen: Parketzuigmond
• Wasbare Hygiene™filter 12 uitlaatfilter
• Stofzakvolaanduiding
• AEG Telescopische buis
• Geïntegreerde parkeerfunctie
• Zachte bumpers

Stofzuiger met stofzak - Parketzuigmond

VX6-2-PARK
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Max motorvermogen (W) 800
Nominale Wattage 700
Standaardzuigmond DustPro
Actieradius (m) 9
Kleur Chocolade bruin
Inhoud stofzak (l) 3,5
Filtratieniveau / Filtertype Basis motorfilter
Uitblaasfilter Wasbare Hygiene™filter 12
Zuigbus Telescopic- Stainless Steel_32mm
Filter-indicator Nee
Geintegreerde accessoires Géén
Snoeropwinder Ja
Gewicht (kg) 6.32
Stofzakvol indicator Mechanisch
Type Stofzak s-bag Classic Long Performance
Afstandbediening Nee
Diepte, buitenmaat (mm) 441
Breedte, buitenmaat (mm) 293
Hoogte (mm) 238
EAN Code 7332543807963

Technische specificaties

Stofzuiger met stofzak - Parketzuigmond

VX6-2-PARK


