
Verbazingwekkend krachtig. Bijzonder compact.
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 De X-Touch handstofzuiger van Rowenta geeft een heel nieuwe betekenis aan het stofzuigen: hij beschikt over
geavanceerde technologie, kent een uitzonderlijke krachtige werking en dit alles in een bijzonder compact
formaat. Deze kruimeldief biedt een waaier aan opties dankzij het lichtgewicht formaat, het handige
oplaadstation waardoor hij steeds opgeladen is, het gestroomlijnde cilinderontwerp met verbeterde ergonomie
voor topprestaties. Ontdek de revolutionaire kracht van deze stofzuiger, uiterst handig voor al uw minutieuze
last-minute afwerkingen.

 



PRODUCTVOORDELEN

Steeds opgeladen en klaar voor gebruik
Een zeer intuïtieve en draagbare stofzuiger met stijlvol ontwerp en verbeterde ergonomie,
voorzien van een compact laadstation waarin accessoires opgeborgen kunnen worden en die
steeds klaar is voor gebruik.

Ongelofelijke reinigende kracht
De innovatieve Nano Digital motortechnologie garandeert keer op keer topprestaties dankzij de
krachtige motor met een vermogen van wel 80,000 tpm en een sterke zuigkracht van 492 l/min,
en stelt u in staat alle minutieuze afwerkingen, zij het in huis of in de auto, in een mum van tijd
aan te pakken.

Uiterst compact formaat
Een vlotte stofzuigbeurt in alle eenvoud is voortaan binnen handbereik dankzij dit draagbare
lichtgewicht cilinderontwerp van slechts 0,6 kg met geavanceerd ergonomisch design.

Eenvoudig en hygiënisch in gebruik
Een keuze uit twee manieren voor het ledigen van de stofcontainer opdat u voortaan die
vervelende stofwolken voorkomen kunt en in van een ultiem gebruiksgemak kunt genieten.

10 jaar herstelbaar product
Bij Rowenta waarborgen we beleidsmatig de herstelbaarheid van bijna al onze producten
gedurende 10 jaar, en hanteren we een zuiniger en milieugerichte aanpak die bij ons hoog in het
vaandel staat

Led-indicatorlampje
Deze draagbare stofzuiger is voorzien van een lichtindicator die groen kleurt om aan te geven
dat het apparaat klaar is voor gebruik, en rood kleurt wanneer het tijd is op opnieuw opgeladen
te worden.

Handige accessoires
Een ruim aantal functies, met daarbovenop een kleine borstel en een spleetmondstuk waarmee
u het stof met alle gemak verwijderen kunt uit alle moeilijk bereikbare plekken in huis



verpakkingverpakking
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Andere productfoto's

Extra laadschakeling ter hoogte van de handgreep
Dankzij de oplaadvoet en de extra laadschakeling ter hoogte van de handgreep kan dit apparaat
eenvoudigweg en waar dan ook opgeladen worden
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

[PERFORMANCE]
Categorie snoerloze kruimelzuiger Droog

Technologie Cycloontechnologie

Powerspeed-stand 1

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

Batterijtype Lithium-ion

Werkingsduur (min. stand) [10]

Type opladen Charging base
[EQUIPMENT]

Accessoire voor kieren Ja

[Dust container capacity] [200 ml]

Inhoud van de stofbak - in L L

[Water container capacity] ml

Inhoud van het waterreservoir - in L L
[DESIGN]

Andere Kleine borstel

Kleuren Grijs en wit

Lengte netsnoer m
[AUTONOMY]

Batterijtype Lithium-ion

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 2211400907

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

EAN ST : 3221616001152
EAN UC :

4 24 4 96
C20 : 1 792
C40 : 3 708
HQ4 : 4 356

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 225 x 123 x 472 (MM) 470 x 263 x 495 (MM) 1 200 x 800 x 2 114 (MM)

gewicht 0,85 1,725 (KG) 6,9 (KG) 186,6 (KG)


