
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 VX7 voorzien van zwenkwieltjes die 
ideaal zijn om om objecten heen te zuigen en waarmee 
ook makkelijk op moeilijk bereikbare plaatsen gezogen 
kan worden.

Multi Room System™ voor moeiteloos 
schoonmaken in één keer
Schoon in één keer - zonder dat u de stekker iedere 
keer uit het stopcontact hoeft te halen als u een nieuwe 
kamer binnengaat. De VX7 is voorzien van een extra 
lang snoer van 12m. Lang genoeg om meerdere 
kamers in één keer schoon te maken - eenvoudig 
moeiteloos schoon.

Silence Pro System™ voor een rustigere 
schoonmaakbeurt
Schoonmaken zonder lawaai. De VX7 is met stilte in 
het achterhoofd ontworpen. De motor met 
geoptimaliseerde lawaaidemping zorgt samen met de 
constructie van de stofzuiger en het nieuwe 
DustMagnet Silent mondstuk voor een rustigere 
schoonmaakbeurt – zonder in te boeten aan prestaties.

Stofzuiger met zak, actieradius 12m, 70db, 3,5l, parketborstel, turbo-zuigmond

Stille prestaties waar u die ook nodig heeft met Silence Pro System™ 
De VX7-2-DB  X Power™ is met stilte in het achterhoofd ontworpen en is 
voorzien van het Silence Pro System™ voor een rustigere schoonmaakbeurt. 
De motor met geoptimaliseerde geluidsisolatie zorgt samen met de constructie 
van de houder en het nieuwe DustPro™ stille mondstuk voor een stillere 
schoonmaakbeurt – zonder in te leveren

Voordelen en specificaties

• Stofzuiger met slechts 70 dB(A)
• Accessoires inbegrepen: Parketzuigmond
• Turbozuigmond
• 3in1 accessoire meegeleverd: spletenzuigmond, zuigmond voor zetels, 
meubelborstel
• Allergy Plus™ filter uitlaatfilter
• Stofzakvolaanduiding
• Geïntegreerde parkeerfunctie
• Zachte bumpers

Stofzuiger met stofzak - Parketzuigmond - Turbozuigmond
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Max motorvermogen (W) 650
Nominale Wattage 550
Standaardzuigmond Stille Dustmagnet
Actieradius (m) 12
Kleur Zwart
Inhoud stofzak (l) 3,5
Filtratieniveau / Filtertype Basis motorfilter
Uitblaasfilter Allergy Plus™ filter

Zuigbus Telescopisch RVS met vergrendeling - 
32 mm diameter

Filtratielevel 99.95
Filter-indicator Nee
Geintegreerde accessoires Géén
Snoeropwinder Ja
Gewicht (kg) 6.48
Stofzakvol indicator Mechanisch
Type Stofzak s-bag Classic Long Performance
Afstandbediening Nee
Diepte, buitenmaat (mm) 441
Breedte, buitenmaat (mm) 293
Hoogte (mm) 238

Technische specificaties
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