
Lực hút mạnh mẽ 20W 
ở chế độ Turbo

Chuyển sang chế độ Turbo bằng cách nhấn 
và giữ nút chuyển đổi

Hoạt động với pin 
Li-ion 10.8V

Satisfy Professional's Needs

CL104DWYX
Máy hút bụi dùng pin



Phụ kiện đi kèm:
Sạc DC1001 (thời gian sạc: 180 phút), đầu hút T, đầu hút khe, cài đầu hút khe, 
ống dài, túi bụi.

Khả năng chứa bụi
Lưu lượng khí tối đa
Thời gian sử dụng liên tục (phút)
Lưu lượng hút tối đa
Kích thước
Trọng lượng

Nắp đậy dễ dàng 
đóng/mở

• Đơn giản chỉ cần ấn nút, 
bạn có thể thay đổi túi bụi 
dễ dàng.

• Không cần lo lắng về 
việc để nắp đậy ở đâu vì 
nó đã được gắn vào thân 
máy.

• Dễ dàng vệ sinh sàn mà 
không cần ống hút T.

• Tránh được việc vướng 
víu khi dùng ống nối.

• Các khớp nối linh hoạt giữ 
cho đầu hút gần sàn nhất 
có thể, thậm chí làm sạch 
ở những nơi chật hẹp như 
bên dưới ghế so-pha.

• Bụi tích tụ ở trên và xung quanh 
các bánh lăn giảm đi nhiều bởi 
những cải tiến sau:

- Khoảng cách giữa bánh lăn và 
chổi quét xa hơn.

- Khoảng cách giữa các bánh lăn 
rộng hơn.

- Trục bánh lăn được cố định.
- Giảm diện tích tiếp xúc sàn của 
các bánh lăn.

 

1. Báo dung lượng pin.
Đèn LED 2 cảnh báo

2. Đèn sẽ tắt khi pin được sạc đầy nhờ vào 
bộ vi xử lý.

Hoạt động với pin Li-ion 
10.8V/1.5Ah
Pin được cố định sẵn trong 
máy.

Chế độ Turbo* (Nhấn lâu)
• Chuyển sang chế độ Turbo* bằng cách ấn và giữ 
nút chuyển đổi.

• Chế độ hút cao/thấp cũng được trang bị như 
dòng CL.

*Tính năng hút cao nhất.

*Lực hút mạnh mẽ nhất trong 3 chế 
độ, chuyển đổi bằng cách ấn và 
giữ nút.

500mL
1.1m³ / min
10 (Turbo), 15 (Cao), 30 (Thấp)
3.3kPa (340mmH2O)
446x113x136mm (17-1/2"x4-7/16"x5-3/8")
1.1kg (2.3lbs)

Máy hút bụi dùng pin
CL104DWYX

3 tốc độ điện tử Khởi động êm

Đầu hút khe

Đầu hút T linh hoạt

Bánh lăn Chổi quét

Khớp nối

Đầu hút góc

Lực hút mạnh mẽ

20W
ở chế độ turbo*
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