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 De XForce Flex 11.60 draadloze steelstofzuiger van Rowenta levert buitengewone prestaties en de beste
Xperience in zijn categorie. Rowenta blijft innoveren en biedt u de allerbeste prestaties: een motorzuigkracht van
wel 130 Air Watt en een krachtige afneembare batterij van 25,2 V voor 45 minuten autonomie. Beleef een unieke
Xperience dankzij de innovatieve combinatie van geavanceerde technologie: Flexibele buis, bedieningspaneel,
Stop&Go-functie, ledverlichting en nog zoveel meer. De meest geavanceerde technologie voor een efficiënte en
snelle schoonmaak!

van Rowenta

 



PRODUCTVOORDELEN

DigitalForce-motor voor krachtige schoonmaakbeurten
Grondig reinigen wordt mogelijk gemaakt met de nieuwe DigitalForce-motor: deze optimaliseert
de zuigstroom en past de snelheid van de aërodynamische lamellen automatisch aan. Deze
technologie levert een maximale zuigkracht van 130 Air Watt.

Langere looptijd, met een afneembare batterij
De afneembare batterij van 25,2 V bestaat uit 7 cellen en zorgt voor een hoge en constante
zuigkracht van maar liefst 45 minuten. Uitstekend geschikt voor een grondige stofzuigbeurt in
huis zonder dat deze opnieuw opgeladen moet worden. In het geval dat u extra zuigkracht
nodig heeft, kunt u de gebruiksduur van dit toestel verlengen tot 90 minuten door een extra
batterij te kopen* *Apart verkrijgbaar.

Bedieningsscherm: pas de zuigkracht en autonomie in een wip aan
Bekom de juiste balans tussen autonomie en vermogen: Het bedieningsscherm toont de
huidige zuigkracht en hoeveel batterijduur er overblijft. Hiermee kan u uw schoonmaakbeurt
optimaliseren. Er zijn 3 niveaus van zuigkracht, voor alle mogelijke toepassingen: De Eco-stand
is ideaal voor dagdagelijkse stofzuigbeurten van alle soorten oppervlakken. Hiermee hebt u een
autonomie van wel 45 minuten. De Max-stand is uiterst geschikt voor tapijten, dierenharen en
grotere vuilresten De Boost-stand voor wanneer er een extreme zuigkracht nodig is.

Flex: Reikt tot 4 keer verder onder lage meubels*
Combineer flexibiliteit met pure zuigkracht zodat stof in hoeken en spleten geen enkele kans
maakt en elke vierkante centimeter van uw huis grondig wordt schoongemaakt. De reikwijdte
van deze stofzuiger is 4 keer zo groot, voor een ongeëvenaard resultaat waartegen stof geen
kans maakt. Bovendien beschikt het over een krachtige zuigmond met ledverlichting, waardoor
het voortaan nóg eenvoudiger om stof op te zuigen in donkere hoekjes. *Vergeleken met rechte
buis bij gelijke omstandigheden

Stop&Go-functie
Zowel borstel als buis blijven zelfstandig rechtop staan. Ideaal als u tussen het stofzuigen door
ook even tijd wilt vrijmaken voor wat anders. Laat de vloer even zo en schakel over naar de
meubels!

Boost trekker: Extra kracht aan je vingertoppen
Met de gepatenteerde boost trekker van Rowenta heeft u voortaan al het vermogen voor het
grijpen: Waar en wanneer ook, haal de trekker over om op het juiste moment de nodige
krachtboost te bekomen! Batterijbesparend, zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen.

Krachtige zuigmond met ledverlichting
Maak overal schoon, van harde vloeren tot tapijten en dikke matten en zelfs grote oppervlakken,
dankzij het nieuwe, unieke opzetstuk met ledverlichting en uiterst sterke zuigkracht waarmee u
zelfs grotere delen, zoals cornflakes of pinda's, kunt opzuigen. Flexibel tot 180°, zodat geen
enkel stofje ontsnappen kan!
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99,9% luchtfiltratie
De XForce Flex 11.60 biedt met zijn 99,9% filtersysteem een optimale reiniging, hygiëne en
filtering. Houdt alle deeltjes vast, zelfs de allerkleinste, en blaast zeer zuivere lucht naar buiten.

Makkelijk te onderhouden
Dit stofreservoir kent de grootste inhoud die Rowenta kan bieden: liefst 0,9 l, speciaal
ontworpen voor grote oppervlakken en met het oog op minder ledigbeurten. Dit product werd
ontworpen met het oog op een makkelijk verwijderbare en te ledigen stofreservoir, zonder dat
de buis dit eventueel zou kunnen belemmeren en zodanig dat extra gebruiksgemak
gegarandeerd is. Bovendien zijn zowel de filter als het stofreservoir makkelijk afwasbaar met
water, opdat de propere en goede staat van het toestel behouden kan blijven.

Dierenkit: Volledige set accessoires
Een mini-elektroborstel voor het verwijderen van haren en vuil, en voor dieptereiniging. Een
borstel voor moeilijk bereikbare plekken en spleten. Een borstel geschikt voor het stofzuigen
van sofa's en beddengoed, inclusief twee "easy" borstels om tot in de kleinste details schoon te
maken. Een oplaadstation waarin accessoires kunnen opgeborgen worden
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRESTATIES
Categorie snoerloze steelstofzuiger Alles-in-1-steelstofzuiger

Technologie Cycloontechnologie

Motorisering Digital motor

Powerspeed-stand 3

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

[Usage] [Multi-surface (3 in 1)]

[Vacuum efficiency] [3-4]

[Suction power] [4 (100 to <150 Airwatts)]
BATTERIJ

Batterijtype Lithium-ion

Netspanning 25,2 V

Indicator werkingsduur 1

Oplaadtijd 3 uur

Type opladen Basis voor wandmontage
[Running time (using the handheld on powerful standard
position)] 45 min

ZUIGMOND
Verlichtingssysteem: "ledverlichting" Ja

Vorm van de zuigmond Rechthoekig
UITRUSTING

[Flexible] Ja

Mini-elektroborstel Ja

Sofaborstel Ja

Accessoire voor kieren Ja

Gemakkelijke borstel Ja

Inhoud van de stofbak - in L [0,9 L]

Filtering [99,9%]

[Charging Base] Ja

[Handstick weight] [Light (2.5 to 3 kg)]
ERGONOMIE

Geluidsniveau (dB(A)) [82 dB(A)]

[Weight without accessories] [2.99 kg]
ONTWERP

Andere Flexibele buis boost release trekker op zichzelf staand
verwijderbare batterij mini-elektroborstel met ledverlichting

Formaat Standaard

Kleuren Koninklijk rood en grijs binnenin

Type stekker EUR

[Plug Color] GRIJS

Lengte netsnoer m
[SPECIFIC NEED ]

[Animal care] Ja

[Car care] Ja

Land van herkomst China
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LOGISTIEKE DATA CMMF 2211400865

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

EAN ST : 3221616000735
EAN UC :

1 8 5 40
C20 : 540

C40 : 1 140
HQ4 : 1 410

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 25,1 x 27,4 x 115,0 573 x 425 x 174 585 x 188 x 443 1 200 x 800 x 2 334

gewicht 5,5 7,19 (KG) 7,19 (KG) 308,6 (KG)


