
Gemakkelijk te verplaatsen met de ergonomische handgreep 
Til uw stofzuiger moeiteloos op met onze speciaal ontworpen draaghandgreep. 
De handgreep werd in het midden geplaatst en zorgt zo voor een gelijkmatige 
verdeling van het gewicht. Ontworpen voor een gelijkmatige gewichtsverdeling 
tijdens het dragen. 

55% gerecycled. 100% duurzaam 
De VX 8.2 staat garant voor duurzaamheid en optimale prestaties. De 
stofzuiger is vervaardigd van 55% gerecycled plastic, zonder in te boeten op 
kwaliteit. Wij zorgen voor uw woning en onze aarde. 

PureSound-systeem. Het meest geruisloos op alle 
vloeren, tot slechts 57 dB(A)*
Ervaar een rustgevende reinigingsbeurt met het 
PureSound-systeem. De innovatieve combinatie van 
onze motor, het afgedichte systeem en mondstuk zorgt 
ervoor dat de stofzuiger geruisloos werkt op alle 
vloeren. U kunt nu stofzuigen zonder de mensen om u 
heen te storen.*Zoals gemeten in overeenstemming

Met het OneGo Power Clean-mondstuk worden alle 
typen vloeren onberispelijk schoon. 
Door het volledig nieuwe ontwerp van het OneGo 
Power Clean-mondstuk worden grote en kleine 
vuildeeltjes optimaal verwijderd, ongeacht de vloer. 
Ontworpen om uw vloeren in één gelijkmatige 
beweging te reinigen. 

SmartMode-technologie. Automatische 
zuigkrachtregeling voor harde vloeren of tapijt. 
Onberispelijke reiniging zonder onderbreking met de 
SmartMode-functie. Geavanceerde technologie 
detecteert het vloertype en past de zuigkracht 
automatisch aan zodat er probleemloos en efficiënt van 
harde vloeren naar tapijt kan worden overgeschakeld. 

Zuigkracht opnieuw uitgevonden. Intelligent en geruisloos 
Stofzuigen voor een nieuw tijdperk met de VX 8.2. SmartMode-technologie, 
PureSound-systeem en OneGo Power Clean-zuigmond voor alle vloertypes. 
Ontwikkeld om efficiënt te reinigen, heeft een unieke intelligente technologie 
en is ongelooflijk geruisloos.

Voordelen en specificaties

• Zachte wielen
• Stofzakvolaanduiding
• AEG Telescopische buis
• Geïntegreerde parkeerfunctie
• AeroPro Telescopische buis
• Zachte bumpers
• Actieradius
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Filtratieniveau / Filtertype Basis motorfilter
Uitblaasfilter Wasbare Hygiene™filter 12
Zuigbus AeroPro Telescopisch DGA
Actieradius (m) 12
Filter-indicator Nee
Inhoud stofzak (l) 3,5
Geintegreerde accessoires Géén
Snoeropwinder Eenvoudig
Zuigmond OneGo Power Clean zuigmond
Gewicht (kg) 7.32
Stofzakvol indicator Electronisch
Type Stofzak s-bag Classic Long Performance
Afstandbediening Ja (optionele accessoire)
Diepte, buitenmaat (mm) 442
Breedte, buitenmaat (mm) 300
Hoogte (mm) 238
Max motorvermogen (W) 600
EAN Code 7332543694198
Kleur Denim Blue
Kleur Engels Blue
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