
General information

Drobky chleba po snídani, blátivé stopy na schodech, 
brambůrky na gauči, a dokonce vylité nápoje... Tento 
Nedis® ruční vysavač zvládne práci během mrknutí oka. 

Tento ruční vysavač má dva režimy: ekonomický režim pro 
30minutové bezdrátové vysávání a výkonný režim pro 
20minutové vysávání.
Díky příjemné velikosti a zúžené hubici, která je součást 
balení, je vysavač ideální na rychlé uklízení, vysávání 
interiéru auta, schodiště a všech těžko dostupných míst. 
Nemusíte se tedy namáhat s těžkým vysavačem a 
neustále hledat zásuvku. Další velkou výhodou je sací 
hubice vhodná pro vysávání mokrých povrchů od vylitých 
nápojů. 

Po vysávání umístěte vysavač zpět do dokovací stanice, 
kterou můžete přimontovat na zeď nebo položit na 
podlahu bez nutnosti vrtání děr.

Features

• Možnost vysávání suchých i mokrých povrchů díky 
dodané sací hubici.
• Tichý provoz s hladinou hluku pouhých 75 dB v 
ekonomickém režimu nebo 80 dB ve výkonném režimu.
• Nádržka s kapacitou 500 ml prachu nebo 100 ml tekutin, 
kterou lze vyprázdnit kliknutím jednoho prstu.
• Váha pouhých 0,82 kg, díky níž se s vysavačem snadno 
manipuluje.
• 3 600 Pa umožňuje ve výkonném režimu 20minutové 
bezdrátové vysávání.
• 2 000 Pa umožňuje v ekonomickém režimu 30minutové 
bezdrátové vysávání. 
• Dokovací stanici je možné uchytit na zeď (montážní 
součástky jsou součástí balení), ale i položit na podlahu 
bez nutnosti vrtání děr.
• Zúžený nástavec na vysávání těžko dostupných míst.

Specifications

Typ nabíječky: Domácí
Kapacita prachové nádoby: 0.5 l
Typ prachové nádoby: Bagless
Hmotnost: 820 g

Sales information

Order code: VCHH6BU75
Product description: Ruční Vysavač | Mokré i Suché 

Povrchy | 75 W | 11,1 V
Packaging: Dárková krabice
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 135 mm 135 mm 470 mm 1500 g
6 400 mm 300 mm 490 mm 8400 g

Ruční Vysavač | Mokré i Suché Povrchy | 75 W | 11,1 V



Napětí: 11.1 V
Barva: Modrá/Šedá
Úroveň šumu: 75-80 dB
Výkon: 75 W

Package contents

Ruční vysavač
Dokovací stanice / stojan
Instalační materiály
Sací hubice pro vysávání mokrých povrchů
Zúžená hubice
Průvodce rychlým spuštěním

Ruční Vysavač | Mokré i Suché Povrchy | 75 W | 11,1 V

Information is subject to change without prior notice. Contents may differ from what is shown. Supplier can not be held responsible, nor liable for the information 
contained in this document. This document was generated at 16/01/2021 09:15:36

Information is subject to change without prior notice. Contents may differ from what is shown. Supplier can not be held responsible, nor liable for the information 
contained in this document. This document was generated at 16/01/2021 09:15:36


