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VSQ8MSA332

Toebehoren geïntegreerd

1 x Voegenzuiger
1 x Meubelborstel
1 x Meubelbekledingsmondstuk

Optionele toebehoren

17000816 Stofzuigerzak
00647753 HEPA hygiënefilter
00570315 Borstel polymatic
00465010 Hardevloer zuigmond

Siemens autoControl. Intelligente controle - op alle
oppervlakken.

✓ Met de intelligente autoControl technologie van Siemens kunt u op
alle vloersoorten zonder onderbreking stofzuigen.

✓ Innovatieve powerSensor technologie: geen verlies aan zuigkracht
naarmate de stofzak zich vult

✓ De uitzonderlijke Siemens quattroPower Technology biedt
indrukwekkende reinigingsresultaten bij een uiterst gering
energieverbruik

✓ activeSound Control: erg stille stofzuiger (slechts 72dB(A))

✓ Geen oplopende volgkosten meer dankzij de wasbare HEPA
hygiënefilter. Beantwoordt aan alle eisen van de stofuitstootklasse
A en is aangeraden bij allergische personen.

Kenmerken

Technische gegevens

Nettogewicht (kg) : 8,1
Brutogewicht (kg) : 9,2
Afmetingen van het toestel (mm) : 275 x 320 x 480
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 315 x 395 x 595
Standaard aantal units per pallet : 24
Palletafmetingen : 200 x 80 x 120
EAN-code : 4242003822852
Frequentie (Hz) : 50
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 930,0
Type stekker : Gardy-/K.stekker zonder aardin
Energie-efficiëntieklasse : A
Energieverbruik per jaar (kWh) : 28,0
Cleaning performance class carpet : C
Cleaning performance class hard floors : A
Stofheremissieklasse (2010/30/EU) : A
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Kenmerken

Prestaties

# Innovatieve powerSensor technologie: geen zuigkrachtverlies, ook
niet wanneer de stofzak gevuld geraakt

# De uitzonderlijke Siemens quattroPower Technology biedt
indrukwekkende reinigingsresultaten bij een uiterst gering
energieverbruik

# De PowerProtect (zelfsluitende) filterstofzak verzekert optimale
prestaties, ook wanneer hij zich vult. Hierdoor moet minder vaak
van stofzak gewisseld worden en liggen de volgkosten lager.

# Voor het beste resultaat raden wij u het gebruik aan van
PowerProtect stofzakken (Type G ALL)

# Beste reiningsefficiëntieklasse op harde vloeren (klasse A volgens
energielabel EU No. 665/2013)

# Reinigingsklasse C op tapijt (volgens energielabel EU Nr. 665/2013)

# Uiterst stil, 72 dB(A), dankzij activeSound Control met meerlagige
isolatie, geoptimaliseerde luchtgeleiding doorheen het toestel en
een beperking van het motergeluid en trillingen

Energie-efficiëntieklasse

# Energie-efficiëntieklasse A

Hygiëne

# Wasbare HEPA hygiënefilter: geschikt voor allergische personen. De
uitgestoten lucht is zuiverder dan de omgevingslucht. Beantwoordt
aan alle eisen van de stofuitstootklasse A.

# Vervangingsfilterstofzakken TYP G ALL

Gebruiksgemak

# Met de intelligente autoControl technologie van Siemens kunt u op
alle vloersoorten zonder onderbreking stofzuigen.

# Bijzonder stil omschakelbaar mondstuk met clipsverbinding voor
een extra krachtige reiniging

# Harde vloerborstel speciaal ontwikkeld voor de dieptereiniging van
vloeren met spleten en voegen zoals bv. tegel- en plankenvloeren.
Eveneens geschikt voor de delicate reiniging van parketvloeren.

# 3 accessoires in houder: kierenzuiger, borstel voor stoffen
bekleding en meubelborstel

# Telescopische buizen met schuifknopverstelling en clipsverbinding

# Ergonomische handgreep om eenvoudig te stofzuigen

# XXL-stofzak herleidt het aantal stofzakwissels tot een minimum en
beperkt meteen de volgkosten

# Actieradius: 12 m

# Automatische snoeroprolling

# Elektronische regeling van de zuigkracht d.m.v. de draaischakelaar

# Elektronische aanduiding voor het vervangen van de stofzak

# softBumper: stootband rondom beschermt meubels en muren

# 4 zwenkwieltjes voor een goede manoeuvreerbaarheid, uiterst
soepele afwerking ter bescherming van harde vloeren

# Praktische parkeer- en opberghulp

# Netto gewicht (zonder toebehoren): 5.9 kg

Energielabelwaarden

# Energie-efficiëntieklasse: A

# Jaarlijks energieverbruik: 28 kWh

# Stofuitstootklasse: A

# Reinigingsklasse op tapijt: C

# Reinigingsklasse op harde vloeren: A

# Geluidsniveau: 72 dB(A)

Bijkomende informatie

# Metingen en berekeningen van waarden zijn gebaseerd op
Verordening (EU) nr 666/2013.
Metingen en berekeningen van de waarden die niet meer in detail
worden beschreven in deze regeling, worden uitgevoerd volgens
EN 60312-1: 2013.

* Zuigkracht gemeten volgens 60312-1:2013 Zifer 5.9. Geen
prestatieverlies dankzij de toenemende motorvermogen en daarmee
het energieverbruik.


