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U bespaart zich het bukken bij het bij elkaar 
keren van het vuil of het voortslepen van uw 
mobiele stofzuiger. 

Keer met een bezem het vuil gewoon tot vóór 
de opening van de klep van het toestel. Door 

de roestvrij stalen 
knop met de voet 
of een bezem aan 
te tippen, wordt de 
inbouw-plintzuiger in 
werking gesteld en 
kunt u het vuil gemak-

kelijk tot in de opening keren. 

Gebruik de 600 watt sterke, energiebesparen-
de inbouw-plintzuiger het best daar, waar vaak 
vuil tot stand komt. Dankzij zijn compacte en 
vlakke constructie en de eenvoudige montage is 
de plintzuiger plaatsbesparend – ook achteraf – 
onder bijna elk meubelstuk in te bouwen. U hebt 
alleen een 230 V stroomaansluiting nodig. De in-
bouw-plintzuiger is kwaliteit "Made in Germany".

Zakwissel
Het vuil wordt opgevangen in 
Swirl® stofzuigerzakken die 
in de handel verkrijgbaar en 
anti-allergeen gecertificeerd 
zijn. Om de stofzuigerzak te 
wisselen, trekt u het toestel uit en 
opent u de klep van de zuig- 
ruimte. Vervang nu de zak met 
een eenvoudige klik.

Snelle montage
Het toestel kan te allen tijde 
vanaf een plinthoogte van 100 
mm – ook achteraf – inge- 
wbouwd worden. Voor de mon-
tage worden enkel en alleen de 
uitsparing in de plintlijst en een 
stroomaansluiting benodigd. Het 
volstaat om het toestel lichtjes 
op te tillen en uit te trekken. 

Accessoires
Door het gebruik van het voeg-
mondstuk – in combinatie met 
de als accessoires bijgevoegde 
slang – is de plintzuiger ook 
geschikt voor het reinigen van 
moeilijk toegankelijke plaatsen, 
zoals bv. schuifladen.

Slip-stop
Aan de inbouw-plintzuiger zijn 
aan de onderzijde achteraan 
wielen aangebracht. Deze zijn 
zodanig gepositioneerd dat de 
plintzuiger allen nog maar door 
hem lichtjes op te tillen op de 
wielen getrokken kan worden. 
Bij het neerzetten ligt de zuiglip 
vooraan op de grond.

De intelligente stofzuiger

TECFUNCTION
Plintzuiger

Technische gegevens

• in-/uitschakelaar
•  600 W
•  activering door de roestvrij stalen 

knop aan te tippen 
•  inbouwafmetingen (H x B x D):  

101 x 345 x 460 mm
•  inbouw vanaf 100 mm plinthoogte
•  geschikt voor personen die allergisch 

aan huisstof zijn: Swirl® A07 zak
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