
 
FLEX: De stofzuiger die topprestaties biedt waar andere falen*

De AIR FORCE Flex draadloze stofzuiger

Ervaar het flexibele design van de Air Force Flex steelstofzuiger: de inventieve, flexibele
buis zorgt voor een tot 5x zo groot bereik onder laag meubilair; je hoeft niet eens voorover
te buigen! Deze draadloze stofzuiger zorgt ervoor dat je je huis in een handomdraai schoon
hebt gemaakt, dankzij een zuigkracht van 100 Airwatt en een lithium-ionbatterij voor 35
minuten aan autonome werking.* De Air Force Flex is ontworpen om je versteld te doen
laten staan; dankzij het flexibele ontwerp is deze steelstofzuiger snel én wendbaar en biedt
onovertroffen resultaten. De unieke zuigmond, met ledverlichting die ervoor zorgt dat stof
duidelijk zichtbaar is en geïntegreerde borstels, zorgt ervoor dat je elke centimeter van je
huis brandschoon kunt maken. De stofzuiger is te gebruiken om zowel de vloer, het plafond
als meubilair te reinigen en kan gebruikt worden op ieder vloertype. Dit model wordt

geleverd met accessoires die ideaal zijn voor mensen met huisdieren, waaronder een

 

Rowenta Air Force™ Flex 560 steelstofzuiger RH9474

AIR FORCE Flex draadloze stofzuiger: DE STOFZUIGER DIE
ONGEËVENAARDE TOPPRESTATIES LEVERT*
• Topprestaties voor extra stofopname: de combinatie van flexibiliteit
en zuigkracht maken het mogelijk om effectief stof te verwijderen.
Geniet van een tot wel 5x zo groot bereik op moeilijk te bereiken
plekjes en onder laag meubilair.
• Steelstofzuiger met krachtig zuigvermogen voor uitzonderlijke
schoonmaakresultaten: De nieuwe, 2 keer zo krachtige**, digitale en
borstelloze motor biedt maximaal 100 Airwatt aan zuigkracht, terwijl
de geavanceerde cycloontechnologie op effectieve wijze lucht en
stof scheidt; voor krachtige, langdurige prestaties.
• De inventieve, flexibele buis zorgt ervoor dat je overal bij kunt en
zelfs niet voorover hoeft te buigen.
• Indrukwekkende autonomie die je nooit in de steek zal laten: deze
krachtige stofzuiger kan dankzij de 21,9V lithium-ionbatterij tot wel
35 minuten gebruikt worden en is binnen 3 uur alweer opgeladen.
Maak je huis in een handomdraai schoon zonder enige beperkingen.
• Ervaar direct onberispelijke schoonmaakresultaten van vloer tot
plafond: deze stofzuiger is geschikt voor harde vloeren, tapijten en
vloerkleden, dankzij een unieke zuigmond met ledverlichting. De
geïntegreerde borstels zorgen ervoor dat je ook kwetsbare
oppervlakken effectief schoon kunt maken
• Speciale accessoire-kit voor huisdieren: een gemotoriseerde
mini-borstel maakt grondige reiniging mogelijk; ideaal voor
dierenharen. Met een groot, flexibel hulpmiddel kan je alle hoeken en
gaten bereiken. Daarnaast maak je meubilair makkelijk schoon met
de meubelborstel en kunnen er in het oplaadstation 2 accessoires
opgeborgen worden.
• Geniet van de stilte: het geluidsniveau van de stofzuiger is
verbeterd bij gebruik van de krachtige standaardmodus • Slimme
functies en een effectief design zorgen voor ultiem comfort. Elk
detail is ontworpen voor extra gemak in het huishouden: deze
stofzuiger is zakloos, heeft een ergonomisch handvat, een 'push &
release' trekkerknop en een lichtgewicht frame. * disclaimer: dankzij
de Flex technologie en de zuigmond, in plaats van onbuigzame
buizen ** disclaimer: in boost-modus, vergeleken met de Rowenta Air
Force 360 serie
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geleverd met accessoires die ideaal zijn voor mensen met huisdieren, waaronder een
elektrische mini-borstel en nog veel meer. Alles wat je nodig hebt om dierenharen volledig
te verwijderen uit je huis!

Optimale toegang tot stof
voor topprestaties

Hoge zuigkracht voor
uitzonderlijke resultaten

Volledige flexibiliteit om
overal schoon te kunnen
maken

Indrukwekkende autonomie

Flexibiliteit en pure
zuigkracht zorgen ervoor dat
elke centimeter van je huis
brandschoon gemaakt kan
worden: je bereikt alle
hoeken en gaten om effectief
te reinigen. Hoe laag of
moeilijk te bereiken het ook
is, dankzij een tot 5x zo groot
bereik kan je overal bij.

De nieuwe, 2 keer zo
krachtige**, digitale en
borstelloze motor biedt 100
Airwatt aan zuigkracht en
zorgt voor indrukwekkende
stofopname op alle
oppervlakken.

Ontdek een nieuwe manier
van stofzuigen met ultiem
gebruiksgemak, dankzij een
innovatief design met
flexibele buis. Bereik elk
plekje zonder door je knieën
te hoeven.

Ervaar tot wel 35 minuten
aan gebruik*: de 21,9V
lithium-ionbatterij laat je
overal schoonmaken zonder
dat je gebonden bent aan
een snoer. Daarnaast is de
batterij binnen 3 uur weer
opgeladen. * bij gebruik van
de kruimelzuiger in de
krachtige standaardmodus.

Stiller dan ooit* Ervaar direct perfecte
schoonmaakresultaten van
vloer tot plafond

Volledige reeks aan
accessoires voor huisdieren
en auto-interieurs

Slimme accessoires voor
ultiem comfort

Deze effectieve stofzuiger is
tot 2x zo stil* en biedt
compromisloze resultaten.
* in boost-modus vergeleken
met de Rowenta Air Force 360
serie.

Ervaar direct perfecte
stofzuigresultaten op harde
vloeren, tapijten en
vloerkleden, dankzij een
unieke zuigmond met
ledverlichting. De
geïntegreerde borstels
zorgen ervoor dat je ook
kwetsbare oppervlakken
effectief schoon kunt maken
en de flexibele buis geeft
toegang tot moeilijk te
bereiken plekjes onder laag
meubilair.

Ervaar het gemak van de set
met accessoires voor
huisdieren: een
gemotoriseerde mini-borstel
maakt grondige reiniging
mogelijk; ideaal voor
dierenharen. Met een groot,
flexibel hulpmiddel kan je alle
hoeken en gaten bereiken.
Daarnaast maak je meubilair
makkelijk schoon met de
meubelborstel en kunnen er
in het oplaadstation 2
accessoires opgeborgen
worden.

AIR FORCE maakt ultiem
gebruikscomfort mogelijk
door een reeks aan
geavanceerde functies: deze
stofzuiger is zakloos, heeft
een ergonomisch handvat,
een 'push & release'
trekkerknop, een lichtgewicht
frame en een praktisch
laadstation.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

PRESTATIE
Categorie snoerloze steelstofzuiger Alles in 1 steelstofzuiger

Technologie Cycloontechnologie

Motorisering Borstelloze motor

Powerspeed-stand 2
BATTERIJ

Batterijtype Lithium-ion
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Batterijtype Lithium-ion

Accuspanning 21.9V

Indicator werkingsduur 1

Oplaadtijd 3

Type opladen Muur gemonteerd

Accuduur (op de meest krachtige standaard positie) 35
ZUIGMOND

Benaming van de zuigmond Slimme kracht

Verlichtingssysteem: 'ledverlichting' JA

Vorm van de zuigmond Rechthoekig

Borstelstangreinigingssysteem JA
ACCESSOIRES

XL tool JA

Mini Turbobrush JA

Meubelzuigmond JA

Up-top gereedschap JA

Inhoud van de stofbak 0,4 L

Oplaadstation JA

Up Top Tool JA
ERGONOMIE

Geluidsniveau 82 dB(A)

Gewicht zonder accessoires 3 kg
ONTWERP

Andere Laadstation Up-Top hulpstuk

Formaat Standaard

Kleur Wit en oranje


