
SEBO Automatic XP je resnično vse-

stranski talent. Višina globinske gla-

ve se avtomatsko nastavi glede na tip 

tal - od trdih tal do preproge s trdimi 

ščetinami. S snemljivo trdo cevjo z 

ročajem in raztegljivo gibljivo cevjo 

boste dosegli robove in težje dosto-

pne predele, ki so s sesalnikom ne-

dosegljivi, tudi do 2,6 m od sesalnika. 

Idealno za sesanje stopnic, stropov ... 

Po končanem sesanju in namestitvi 

na sesalnik se gibljiva cev avtomats-

ko pospravi v trdo cev. Na voljo je v 

treh delovnih širinah, serijsko pa ima 

vgrajen tudi izvrstno S-Klas filtracijo, 

ki ustreza tudi najvišjim zahtevam 

in je primerna tudi za astmatike in 

alergike. Modeli Automatic XP so 

prepričali tudi svetovno znane proi-

zvajalce tekstilnih talnih oblog, ki jih 

priporočajo tako za dnevno kot tudi 

za generalno čiščenje.

WORKS FOR ME

MADE IN GERMANY

Z AVTOMATSKO
NASTAVLJIVO VIŠINO 

GLOBINSKE
GLAVE

RAZMIŠLJA NAMESTO VAS
SEBO AUTOMATIC XP



Lastnosti izdelka
› Z enim motorjem, lahek in  
 priročen
› Avtomatsko nastavljiva višina  
 globinske glave*

›  Snemljiva trda cev z ročajem in  
 raztegljivo gibljivo cevjo
›  V vodoravnem položaju meri v  
 višino le 14 cm
›  Omogoča krtačenje povsem do  
 roba
›  Menjava krtačnega valja brez  
 orodja
›  Avtomatski izklop ob blokadi  
 krtačnega valja ali zamašitvi
›  serijsko vgrajena S-Klas filtracija
›  Nameščen pribor

SEBO AUTOMATIC XP TEHNIČNI PODATKI / LASTNOSTI IZDELKOV

* Pred uporabo preberite navodila za uporabo.
** Teža brez napajlnega kabla.
*** Okvirna letna poraba energije (kWh na leto), pri 50 čiščenjih na leto. 
 Dejanska poraba se lahko razlikuje, glede na uporabo naprave.
**** Priloženi široki nastavek ni primeren za sesanje trdih tal.

Tehnični podatki

Moč
Podtlak

Pretok zraka

Filtrirna vrečka

Delovna širina

Teža**

Napajalni kabel

Energijski razred

Letna poraba energije 
***

Razred čiščenje preproge****

Emisijski razred

Maksimalna glasnost

AUTOMATIC XP1
1.100 W

225 mbar/
2300 mm H2O

50 l/s

5,3 litra, 3-slojna

31 cm

7,5 kg

12 m

E

46,4 kWh

C

F

81 dB

AUTOMATIC XP2
1.100 W

225 mbar/
2300 mm H2O

50 l/s

5,3 litra, 3-slojna

37 cm

7,8 kg

12 m

C

36,5 kWh

C

F

81 dB

1.100 W

225 mbar/
2300 mm H2O

50 l/s

5,3 litra, 3-slojna

44 cm

7,9 kg

12 m

C

39,0 kWh

F

F

81 dB

AUTOMATIC XP3
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