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Op til 60 minutters driftstid

1 liter volumen

Støvfri og hygiejnisk tømning

Trådløs frihed. Støvfri.
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Elektrisk turbo mundstykke Nem opbevaringGrundig rengøring Nemt skift

Maksimal performance for de bedste 
rengøringsresultater på hårde gulve og 
tæpper.

Takket være vægholderen med den 
integrerede opbevaring af tilbehør er det 
ligetil at oplade og gemme Henry Quick 
væk på samme tid.

Fugemundstykke og 2-i-1 
kombimundstykke for grundig rengøring 
på højt niveau.

Det aftagelige 25,2 V lithium-ion-batteri 
er nemt at skifte og oplade.

Medfølger
6 x filter-pods

Elektrisk turbo-mundstykke

2-i-1 kombimundstykke

Fugemundstykke

Aftagelig håndtagsforlænger

Vægholder med opbevaring af 

tilbehør

25,2 V lithium-ion batteri

Støvfri tømning
Nem og berøringsfri tømning med et 
enkelt klik.

Genbrugsmateriale 
Hver pod er lavet af op til 60% 
genbrugsmateriale, og da 
CO²-kompensationen er blevet 
fordoblet, endda klimapositiv.

Høj kapacitet 
Takket være den store kapacitet 
på 1 liter skal Henry Quick tømmes 
sjældnere - og kan dermed arbejde 
længere og uden afbrydelser.

Maksimal performance
Luftstrømmen komprimerer 
snavset, så der kan samles 
mere støv op.

Støvfri tømning
Nem og berøringsfri tømning med et 
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Hvorfor fi l-
ter-Pods?

Tekniske data
Nominel spænding 25.2 V

Motor 300 W

Vægt 3.2 kg

Driftstid op til 60 min.

Dimensioner (LxBxH) 270 x 240 x 1220 mm

Inklusiv 
6x 

pods
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