Dziś pierwszy na mecie odkurzacz centralny BEAM
teamu Electrolux. Specjalna edycja AirSpeed modelu
SC 385 LCD  to mistrzowski wynik pracy naszych
specjalistów !
Wysoka wydajność, moc i trwałość odkurzacza centralnego BEAM pozwoliły nam zaoferować aż 10 lat
gwarancji !
Kup odkurzacz BEAM SC385LCD w trakcie trwania
promocji a oszczędzisz 400 zł3 !
Cena zestawu w promocji to tylko: 3699 zł
Więcej informacji znajdziesz:

Kup Teraz!
Odkurzacz centralny BEAM SC385LCD
w specjalnej, limitowanej edycji AirSpeed, a otrzymasz dodatkowo aż 10 lat gwarancji2 na jednostkę
centralną i rabat w wysokości 400 zł3.
Odkurzacz centralny BEAM SC385LCD Air Speed to
mistrz w swej klasie! Wysoka wydajność oraz żywotność silnika to cechy najważniejsze cechy naszego
czerwonego rajdowca.

Innowacje przeznaczone dla Twojego
domu.
Odkurzacz centralny BEAM nie wymaga specjalnej
konserwacji, nie posiada żadnych filtrów, które
trzeba czyścić lub wymieniać. I co najważniejsze, nie
dochodzi do utraty mocy, gdy pojemnik się zapełni,
co pozwala na utrzymanie wysokiego poziomu
sprzątania przez cały czas.
Samooczyszczający się filtr Beam utrzymuje wysoki
poziom wydajności, podczas gdy inne metody z
czasem ją tracą. Zastosowanie samooczyszczającego się filtra GORE® pozwala zachować stałą, wysoką
siłę ssącą bez względu na ilość kurzu w zbiorniku.

Dodatkowo model ten wyposażono
w wyświetlacz LCD, który monitoruje
pracę odkurzacza, od mocy silnika po
godziny użytkowania. Informuje również
kiedy należy opróżnić zbiornik na kurz.

Siła ssąca (AirWat)

670

Podciśnienie (kPa)

33,5

Wydajność (l/s)

65,0

Moc nominalna (Wat)

1800

Moc maksymalna (Wat)

2000

Pojemność zbiornika (l)

15

System filtracji

cyklon + filtr
materiałowy GORE®

Filtr samooczyszczający się

tak

Poziom hałasu (dB)

63

Gniazdo ssące w obudowie

tak

Zbiornik antybakteryjny

tak

Antywibracyjny system mocowania

tak

System Atlis

tak

Panel LCD

tak

Wysokość x średnica (cm)

106,5x28

Gwarancja (lata)

10

Maks. dług. instalacji (m)*

65

Maks. ilość gniazd

10

* suma długości wszystkich rur (całego rurociągu)

1

Promocja dotyczy pakietu: SC385LCD wraz z akcesoriami NEXE Air Speed Edition.
Promocja obowiązuje od 20.02.2012 do wyczerpania zapasów.

2

10-letnia gwarancja dotyczy jednostki centralnej. Akcesoria zawarte w zestawie objęte
są standardową 2-letnią gwarancją.

3

Cena promocyjna zestawu jest niższa od ceny regularnej o 400 zł brutto. Ceny brutto.

Kompletny system centralnego odkurzania to jednostka
centralna wraz z gamą funkcjonalnych akcesoriów.
Dla łatwego i dokładnego czyszczenia opracowaliśmy
węże z ergonomicznymi uchwytami, rurki teleskopowe oraz
szczotki i ssawki do różnych rodzajów powierzchni.

Zobacz, co znajdziesz w komplecie z odkurzaczem:

5. Komplet ssawek do różnych zastosowań.
Wygoda tkwi w szczegółach ! W komplecie wraz
z odkurzaczem znajdziesz szczotkę do tapicerki
ze zdejmowanym włosiem, ssawkę szczelinową
przydatną w odkurzaniu trudnych zakamarków
domu oraz okrągłą szczotkę z włosiem do uniwersalnych zastosowań. Każdą z nich zaprojektowano tak, aby jej właściwości pozwalały na
specyficzne zastosowania i ułatwiały codzienne
porządki domowe.

1. Wąż ssący Nexe o długości 9 m z regulacją siły
ssącej. Chcesz odkurzać z większą mocą ? A może z
odrobinę mniejszą bo to delikatny chodnik ? Przełącznik
w rękojeści węża pozwala
na łatwe i precyzyjne
dobieranie siły ssącej.
Odkurzanie książek i pamiątek z podróży będzie
proste jak nigdy dotąd

2. Rurka teleskopowa
metalowa. Dzięki regulacji, możesz dostosować
długość rurki do swojego wzrostu i wygody.
Klips blokujący na rurce
zapobiega jej „spadaniu”
z węża.

3. Wieszak na wąż ssący. Dla Twojej wygody zaprojektowaliśmy wieszak na wąż, mocowany do ściany.
Zwinięty wąż można przechowywać na ścianie w garażu,
pomieszczeniu gospodarczym bądź szafie.

4. Szczotka uniwersalna do wykładzin i podłóg.
Za pomocą jednej uniwersalnej szczotki możesz odkurzyć wszystkie rodzaje podłóg - zarówno glazurę i panele, jak i wełniany dywan i wykładzinę - bez konieczności
zmieniania akcesoriów. Wystarczy nacisnąć klawisz na
szczotce i wysunąć bądź schować włosie.

6. Uchwyt na akcesoria. Mocowany do rurki teleskopowej. Małe szczoteczki możesz mieć zawsze
przy sobie i szybko zmieniać je w zależności od
potrzeb.

