
 Gladko in preprosto čiščenje s koleščki, ki se preprosto obračajo 
Koleščki s preprostim obračanjem omogočajo enostavno manevriranje na 
različnih površinah. 12-metrski doseg delovanja pomeni, da premikanje po 
sobah poteka tekoče.

Zmogljivo, trajnostno in narejeno iz do 50-odstotno reciklirane plastike 
50 % vse uporabljene plastike se reciklira in natisnjen material je narejen iz 
recikliranega papirja. Trajnost in popolna zmogljivost brez kompromisov. 

Enostavnejše čiščenje. S polnim nadzorom nog 
Zdaj lahko enostavno čistite s funkcijo nožnih komand. 
Spremenite nastavitve navijalca kabla, gumba za 
vklop/izklop in nastavitve moči, brez vaših rok.

Ohranjajte čistejši in bolj zdrav dom, z visokim 
filtracijskim sistemom 
Klasični, dolgotrajni, pralni in higienični filter S-bag® 
odstrani do 99,99 %* delcev > 1 mikrometer, za čistejši 
zrak.

Visoka zmogljivost. Vidni rezultati
Magnetni tihi nastavek za prah omogoča zmogljivo 
sesanje majhnih delcev, da lahko posesate do 100 % 
prahu iz razpok*

 Gladko sesanje. Visoka zmogljivost
Sesalnik Clean 600 z vrečko združuje način samodejnega čiščenja tal na 
nastavku z intuitivnim dostopom za brezkompromisno delovanje in manj 
prekinitvami.

Prednosti in značilnosti

• Sesalnik z vrečko za prah S-Bag
• Indikator polne vrečke
• Reže za odlaganje cevi z nastavkom
• Nastavljanje moči
• Dvodelna cev
• Sprednji ročaj
• Mehki odbijači
• 12 m delovnega radija vam omogoča izjemno velik doseg
• Ročno reguliranje moči
• Krtača za trda tla
• Vrečka Classic Long Performance s-bag
• Pralni higienski filter 12 

Electrolux EB61C4DB 600 Bagged cleaner 
 sesalnik z vrečko za prah Blue

EB61C4DB

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEECA220PA0000X.jpg


Glasnost (dB(A)) 73
Maksimalni pretok zraka (l/s) 33
Okvirna letna poraba energije (kWh na 
leto) na podlagi 50 čiščenj. Dejanska 
poraba energije je odvisna od načina 
uporabe naprave

29.4

Barva jeans modra
Teža (kg) 5
Ostalo None
Delovni radij (m) 12
Non Integrated accessories 3in1 tool
Dodatna oprema brez
Št. serijsko dobavljivih vrečk 1+0
Prostornina vrečke za prah (l) 3,5
PNC koda 900258631

Specifikacija izdelka
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