
DAMMSUGARE 
 
Ergorapido  

Modell: ZB2815 
Ersätter: Ny 

 
Produktnr EAN-kod 13      Färg 
 
900 164 366      59999554150710   Havanna Brown

 

Ergorapido 2-i-1 – Unna dig lite extra hjälp. Den är sladdlös, alltid 
inom räckhåll och perfekt för de där oplanerade tillfällena när du 
behöver dammsuga snabbt. Ergorapido är utrustad med en 2 i 1 
funktion, ökad cyklonisk sugkraft och ett flexibelt motoriserat 
munstycke. Alltid redo för snabbstädning.  

High Suction system – Luftflödet har ökat med 60 % och 
dammupptagning med 100 %.  

Quick release brush roll - Med ett enkelt knapptryck på munstycket 
lossas borsten för rengöring. Ett enkelt och hygieniskt tillvägagångssätt 
för rengöring av borsten.  

Instant access - Enkelt att lossa dammbehållaren ur handenheten på 
maskinen trots att den står i laddningsstationen. 
Quick filter clean system - Ta loss dammbehållaren från 
handenheten, dra och släpp i handtaget ca 5-10 ggr för att göra rent 
innerfiltret. Dammet faller ner i dammbehållaren och det är bara att 
tömma behållaren och göra rent ytterfiltret. Ett hygieniskt sätt att göra 
rent innefiltret och behåller prestandan. 

High performance nozzle - Nytt optimerat munstycke med fyra hjul för 
maximal kontroll och dammupptagning. 
Cliff hanger parking strip - Gummerad baksida för att underlätta 
parkering mot till exempel ett bord. 

 

 
Tekniska data 

 

  
Batterispänning, V 
Laddstationsspänning, V 
Batterikapacitet, mAh 
Batterityp 
Drifttid, min 
Laddtid, h 
 
Dimensioner, b×d×h, cm 
Vikt som handenhet, kg 
Vikt som golvenhet, kg 
 
Färg 
 

12
220-240

1 600
NiMH

20
16

25×11×114
1,2
2,3

Havanna Brown

Lucka för enkel tömning  
Dubbelledat golvmunstycke 
Motoriserat golvmunstycke 
Golv/väggladdare, 220-240V 
Avtagbar borste 
2 driftlägen 
Hygientömning 
 
Tillbehör (i laddningsstationen) 
Fogmunstycke 
Borste 

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Med dammsugare

Ja
Ja
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Enkelt löstagbar 
borstvals 

Lättillgänglig 
dammbehållare 

Enkel filterrengöring 

Dra och släpp 5-10 
ggr för att göra 
rent det inre filtret 

Löstagbar slang 

Enkel tömmning av 
dammbehållaren 

Smidig 
sladdfövaring 

Förvaring av 
tillbehören i 
laddstationen 

tillbehören 

Gummerad baksida 
med 3 parkeringlägen Dubbelledat 

golvmunstycke, kan 
vridas 180° 
underlättar städning  
mellan bords- och 
stolsben 
 


