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Máy hút bụi có túi bụi

• Có túi bụi
• Dòng máy thân thiện môi trường
• Sử dụng công nghệ Siêu Êm Silent Air™
và hệ thống giảm tiếng ồn Sound Shield™

• Có túi bụi

• Vận hành hiệu quả cao

• Đầu hút BANO với thiết kế đầu chổi

trên cả bề mặt thảm & sàn cứng (gỗ)

giúp tăng khả năng hút bụi có kích thước to. D

• Hoàn toàn thoải mái khi sử dụng

• ây nguồn dài 5m

• Phụ kiện 3 trong 1

• Máy sử dụng túi chứa bụi S-bag

• Độ ồn: 61dB

đảm bảo vệ sinh và ngăn chặn mùi hôi tối ưu

• Công suất: 1000W

• Công suất: 2000W

ZUSG4061

ZEQ6530

Hút bụi khô và ướt

• Thích hợp cho cả bụi khô và ướt
• Dung tích chứa bụi 30L, với lực hút rất mạnh
• Có nút điều chỉnh tốc độ
• Phụ kiện lưu trữ dễ dàng sử dụng
• Dây dễ cuộn lưu trữ gọn gàng khi không sử dụng
• Bánh xe vững chắc
Z931
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• Công suất điện: 1600W
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Loại không túi bụi

• Trang bị bộ lọc HEPA có thể giặt được
đảm bảo chất lượng không khí sạch hơn

• Bánh xe mềm tăng khả năng cơ động
và tránh gây trầy xước sàn nhà

• Dễ dàng vệ sinh ngăn chứa bụi chỉ với một động tác
• Máy được thiết kế gọn nhẹ giúp hút bụi dễ dàng
• Công suất: 1800W

ZTF7610

ZTF7660

Màu sắc: Trắng

Màu sắc: Xanh

ZLUX1811
• Hộp chứa bụi

ZUF4206DEL

• Bộ lọc khí thoát : Micro

• Hộp chứa bụi

• Dây điện dài: 5.2m,

• Sử dụng công nghệ lọc HEPA 13+carbon

có nút bấm tự động cuộn vào trong.

• Có đầu hút bụi sàn Vario 500
kết hợp hút bụi ở các khe hở và thảm

• Có thể đặt máy hút bụi ngang hoặc đứng
• Dung tích : 1 lít
• Công suất tối đa : 1800W

lọc sạch không khí, khử khuẩn.

• Vận hành hiệu quả cao trên cả bề mặt thảm
& sàn cứng, ngóc ngách
với đầu hút FlexPro™ nozzle

• Hoàn toàn thoải mái khi sử dụng
với dây nguồn dài 9m,
bán kính vận hành 12 m

ZAR3500
• Nhỏ gọn

• Công suất thông thường : 1600W

• Phụ kiện: Đầu hút chăn, giường

• Nhẹ (4.0kg) và dễ dàng sử dụng

• Trọng lượng : 4.4kg

• Công suất: 1600W

• Công suất: 1600W
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