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(Snowa)-Royal Vacuum Cleaner- SVC-RL24 

 
 

  محصوالت از محصوالت رقبای اصلی خود مانند وات قدرت مکش،  520رویال اسنوا با جاروبرقی

 است.  یقدرتمند ترمحصول همرده پارس خزر و پاکشوما 

  کند.کمک می آن  راحت تردر حمل به مشتری ی حمل آسان این محصول هگیردست 

  هم برای  اش متری  8و طول سیم  واقعی( متر 11 )باال به دلیل شعاع عملکردیاین جارو برقی

برای خانه به خاطر طراحی کمپکت و چرخ های بزرگ آن  مناسب است و هم خانه های متراژ باال 

 بسیار مناسب است.های متراژ پائین 

  به توانایی و با توجه  هستهر قدی مناسب با  انکاربربرای لوله تلسکوپی جاروبرقی رویال اسنوا

 کند.می برای مصرف کننده ایجاد کنترل بهتری  ،درجه 360چرخش 

 د به راحتیاین جاروبرقی دارای ویژگی کار با حداقل صدای ممکن است که این خصوصیت میتوان 

 برای مشتری به نمایش گذاشته شود.

  هنگام نظافت به کلید های تنظیم قدرت مکش بر روی دسته، به کاربر این امکان را میدهند تا در

 .بکندراحتی اقدام به تنظیم مکش بر اساس نیاز لحظه ای خود 

  جذب  باعث این فیلتردارد. هماست که قابلیت شستشو  13فیلتر این جاروبرقی آخرین نسل هپا

می  ) گرد و خاک %99.95با قابلیت جذب حداقل  (گرد و غبار و آالینده های ریز معلق در هوا

ت گسترش سطح فیلتر برای جذب بیشتر گرد و غبار، بستر فیلتر )زیگزاگ( چین زده جه شود. 

می شود و همین امر باعث می شود سرعت هوا در روی بستر این فیلترها کم شود و کم شدن 

 .سرعت هوا باعث گیر افتادن ذرات گرد و غبار بیشتری می گردد

 

  دارد را همجاروبرقی  پربودن کیسههشدار نمایشگر جاروبرقی رویال اسنوا. 

  بهداشتی مخزن زباله و لیتر به کاربر قابلیت تخلیه راحت و  4.5کیسه یکبار مصرف با گنجایش

  همچنین در فواصل طوالنی مدت را می دهد.
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مشخصات جاروبرقی رویالجدول   

دارکیسه  جارونوع    

360*310*470  ابعاد 

کیلوگرم 6.5  وزن 

خاکستری-قرمز-آبی-شکیم  رنگ 
رنگ شده-خودرنگ  پوشش 

وات 2100 مصرفی)حداکثر(توان    

مکشتوان  520  

A  انرژیگرید  

73-75 db  صدامیزان  

Dry خشک/خیس  

جمع کن اتوماتیم س دارد  

پدالی-دارد جمع کن پدالی/دستیسیم    

متر 8 سیمطول    

متر 11 دعملکرشعاع    

ولومی -دارد مکش روی بدنه توانتنظیم    

تلسکوپیلوله  دارد  

شدهرنگ  لوله تلسکوپینوع    

یبل درجه لوله خرطومی 360گردش    

LED  پر بودن کیسهنشانگر  

اسفنجیفیلتر  بلی  

HEPA 13 فیلتر هپا عون  

لیتر 4.5 مخزن زبالهحجم    

یکبار مصرفکیسه  بلی  

چند منظوره اصلیبرس  بلی  

گردگیربرس  بلی  

مبلبرس  بلی  

پاک کنگوشه  بلی  

اضافهکیسه  بلی  

ماه 24 زمان ضمانت قطعاتمدت    

هام 021 فنی و قطعاتپشتیبانی    


