
Jevn støvsuging med det balanserte bærehåndtaket 
Løft støvsugeren komfortabelt opp med det spesialdesignede bærehåndtaket. 
Det er plassert i midten slik at vekten er jevnt fordelt. Designet for balansert 
løfting. 

75% resirkulert. 100% slitesterk 
Vår innstilling til planeten vår er basert på bærekraft. Derfor har vi laget en 
støvsuger av 75% resirkulert materiale. Uten å kompromittere kvaliteten er 
PURE D8.2 det bærekraftige valget. 

PureSound System. Unikt stille på alle gulv. Så lite 
som 57 dB(A)*
Opplev en fredfull rengjøring med PureSound System. 
Den stilleste støvsugeren* i Norge, bare 57 dB (A) 
Støvsug uten å forstyrre folk rundt deg. 
*Målt i henhold til (EU) regulering No 666/2013 av 8.juli 
2013 &
 IEC 60704 - 57 dB (A) på teppe og 70 dB (A) på hardt 
gulv. 

OneGo Power Clean-munnstykke for overlegen 
oppsuging - uansett gulvtype 
Det helt nye designet på OneGo Power Clean-
munnstykket gir en overlegen oppsuging av alle 
partikler, store eller små, uansett gulvtype. Formet for å 
rengjøre gulvene i én, jevn bevegelse. 

SmartMode-teknologi. Automatisk effektregulering 
ved skifte mellom gulv og teppe 
Kraftig og intelligent støvsuging, som aldri før. Den 
avanserte SmartMode-teknologien registrerer den 
aktuelle gulvtypen og justerer automatisk effekten slik 
at støvsugingen skifter problemfritt fra gulv til teppe for 
optimale resultater. 

Opplev støvsuging på nytt med PURE D8.2. SmartMode-teknologi, PureSound 
System og OneGo Power Clean-munnstykke. Effektiv rengjøring - enestående 
smart og utrolig stille.

Omdefinerer ytelse. Smart og stille 
Omformer støvsuging med PURE D8.2. SmartMode-teknologi, PureSound 
System og OneGo Power Clean-munnstykke. Effektiv rengjøring - enestående 
smart og utrolig stille. 

Fordeler og Egenskaper

• AeroPro aluminium teleskoprør
• Munnstykke for harde gulv
• Manuell effektregulering
• Støvsuger med s-bag®
• Indikator for full støvpose
• Front- og topphåndtak
• Myke hjul
• Lettrullende hjul
• Integrerte parkeringsspor
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Farge Sort Resirkulert
Lydnivå (dB) 57
Sugestyrke i w 185
Motoreffekt, max/nom., watt 600/500
Årlig energiforbruk, kWh 21.8
Posestørrelse (Liter) og type 3,5, S-bag klassisk lang varighet
Plassering av tilbehør Clip on rør
Annet -
Max vacuum cleaner complete 19.4
Max airflow cleaner complete 27
Lengde på kabel (m) 9
Vekt (kun støvsuger) 5
Utvendige mål HxBxD (mm) 238x300x442
EAN-kode 7332543693870

Produktspesifikasjon
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