Electrolux Elux
Centrálny vysávač

2018
Srdcom systému je výkonná sacia
jednotka s bezúdržbovou filtráciou.

ELUX 920
Moderný centrálny vysávač určený
na upratovanie väčších rodinných
domov.

Zabudovaný tlmič hluku
Priamo nad motorom vo vnútri jednotky
je zabudovaný tlmič hluku. A práve preto
centrálne vysávače OXYGEN patria k tým
najtichším na trhu.

Technické údaje
Sací výkon (AirWatt)
Vzduchový výkon (l/s)
Sací podtlak (mm H2O)
Informačný displej

Bezúdržbový filter
Náš jedinečný bezúdržbový filter z tkaniny
GORE™ zachytí až 98 % všetkých vysatých
častíc. Takto vynikajúco chráni motor
a udržuje vysoký sací výkon po celú dobu
životnosti centrálneho vysávača.
Ergonomické madlo
Nové madlo príjemne padne do ruky,
a keďže je plne otočné okolo svojej osy,
je ľahko ovládateľné prstami. Spínačom
na rukoväti regulujete chod vysávača
aj množstvo vysávaného vzduchu.

Filtrácia
Objem prachovej
nádoby (l)

675
52
3470
LED kontrolka
inverted systém
GORE™
31

Okienko na prachovej
nádobe

áno

Prachové vrecko

áno

Rozmery (VxŠxH) (mm)

1068x465x380

Tlačítko na nádobe
Zdokonalené a na obsluhu jednoduché
funkčné zámky uľahčujú manipuláciu pri
vynášaní prachu a zároveň nepriedyšne
izolujú nádobu na prach.
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Electrolux Elux
Centrálny vysávač

2018
Srdcom systému je výkonná sacia
jednotka s bezúdržbovou filtráciou.

ELUX 920 H
Moderný centrálny vysávač určený
na upratovanie väčších rodinných
domov.

Technické údaje
Protialergická prídavná filtrácia HEPA
HEPA filter zvyšuje účinnosť filtrácie
centrálneho vysavača na 99,97 %. Preto nie
je potrebné budovať potrubný výfuk von
z budovy. Agregát je vhodný pre pasívne
domy.

Sací výkon (AirWatt)

Bezúdržbový filter
Náš jedinečný bezúdržbový filter z tkaniny
GORE™ zachytí až 98 % všetkých vysatých
častíc. Takto vynikajúco chráni motor
a udržuje vysoký sací výkon po celú dobu
životnosti centrálneho vysávača.

Filtrácia

Ergonomické madlo
Nové madlo príjemne padne do ruky,
a keďže je plne otočné okolo svojej osy,
je ľahko ovládateľné prstami. Spínačom
na rukoväti regulujete chod vysávača
aj množstvo vysávaného vzduchu.

Vzduchový výkon (l/s)
Sací podtlak (mm H2O)
Informačný displej

Externý HEPA Plus
protialergický filter
Objem prachovej
nádoby (l)

675
52
3470
LED kontrolka
inverted systém
GORE™
áno
31

Okienko na prachovej
nádobe

áno

Prachové vrecko

áno

Rozmery (VxŠxH) (mm)

1068x465x380

Tlačítko na nádobe
Zdokonalené a na obsluhu jednoduché
funkčné zámky uľahčujú manipuláciu pri
vynášaní prachu a zároveň nepriedyšne
izolujú nádobu na prach.
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