
Màu xanh lá câyMàu xanh da trời Màu tím

CL117FD
Máy Hút Bụi Dùng Pin

Loại tích hợp pin 
Li-Ion12Vmax / 2.0Ah

Công tắc
nút nhấn

một chạm

Kiểu con nhộng

Lưu lượng khí tối đa

1.0 m³/phút

Lưu lượng hút tối đa

5.0 kPa

Thời gian sạc

2.0 giờ

Thời gian sử dụng

55 phút
[Chế độ vừa]

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

Kiểu con nhộng 3 màu



Phụ kiện kèm theo: Đầu hút T cho sàn & thảm (198528-1), đầu hút khe (413770-6), ống 
thẳng (459353-8), kẹp giữ ống (459354-6), túi lọc bụi cao cấp
(199966-0), sạc DC1002 (191L80-0), pin 2.0 Ah (632R12-9).  

Máy Hút Bụi Dùng Pin

3 tốc độ điện tử

CL117FDX1/ CL117FDX4/ CL117FDX7
Khả năng
Thời gian  (phút)
Lưu lượng khí
Lưu lượng hút tối đa
Công suất hút
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

650 mL
Cao nhất/Cao/Vừa: 10 / 18 / 55
1.0 m³/phút
5.0 kPa (510 mmH2O)
Cao nhất/Cao/Vừa: 29 / 15 / 3
không gồm ống và đầu hút: 457 x 110 x 
136 mm
gồm ống và đầu hút: 992 x 110 x 136 mm
1.0 kg

Có đèn

CL117FDX1:
CL117FDX4:
CL117FDX7:

Màu xanh da trời
Màu xanh lá cây
Màu tím

Màu xanh lá cây Màu tím

Đường gờ để ép bộ lọc

Van chống bụi

Sàn Thảm

Công tắc nút nhấn một chạm

Chế độ 3 tốc độ

2: Chế độ tốc độ cao
3: Chế độ tốc độ cao nhất
1: Chế độ tốc độ vừa

Đèn LED đơn

Kiểu con nhộng 3 màu

Bộ lọc HEPA (bán riêng)

Màu xanh da trời
Ống có khoá

Ống có đầu vát

Loại tích hợp pin Li-Ion12Vmax / 2.0Ah

Bộ lọc trước Bộ lọc cao cấp B

Bộ lọc HEPA

+

hoặc

Đầu hút T
Mã số 191X06-4

Đầu hút T cho sàn & thảm
Mã số 198528-1

Chổi tròn
Mã số 198878-4

Chổi dọn kệ
Mã số 198873-4

Đầu hút T cho sàn
Mã số 123486-2

Phụ kiện
Đầu hút khe dài
Mã số 198919-6

Đầu hút khe 415
Mã số 199439-3

Đầu hút khe
Mã số 413770-6

Ống thẳng
Mã số 459353-8

Kẹp giữ ống
Mã số 459354-6

Ống thẳng 340
Mã số 191D76-3

Ống mềm
Mã số 198868-7

Ống mềm
Mã số 191E30-3

Mã số 198915-4

10 cái/bộ
Bộ lọc Bộ lọc trước

Mã số 198750-0
Bộ lọc cao cấp B
Mã số 199966-0

Mã số 199971-7
Giá đỡBộ lọc H

Mã số 199989-8
Bộ hút bụi ly tâm có khoá
Mã số 
191D71-3

Khi con nhộng được lắp chắc chắn, 
hai đường gờ bên trong con 
nhộng ép vào khung bên trong 
của bộ lọc để giữ chặt bộ lọc.

Cải thiện khả năng chống bụi

cảnh báo 
dung lượng 
pin yếu

Báo pin đang 
được sạc

Đèn báo chức năng kép

Đang sạc Sạc đầy

Thời gian 
sạc

2.0 h
Khoảng

Đầu hút dành cho sàn & thảm

Chổi loại bỏ và hút tóc/mảnh vụn trên thảm. 
Có thể dùng cho sàn gỗ.

Chổi loại 
bỏ tóc

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

A3-042022-1Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

(bán riêng)

(bán riêng)

Phụ kiện kèm theo 

(Sử dụng với
191D71-3)


