Electrolux Oxygen
Centrální vysavač

2015
Srdcem systému je výkonná sací
jednotka se samočistícím filtrem.

ELUX 930
Moderní centrální vysavač určený
k úklidu velkých rodinných domů.

LCD displej
Model ELUX930 je kromě integrovaného
tlumiče motoru vybaven navíc LCD
displejem, který zobrazuje aktuální chod
jednotky, stupeň výkonu a případně Vás
upozorní i na nezbytnost servisního zásahu.
Samočistící filtr
Náš jedinečný samočistící filtr z tkaniny
GORE™ zachytí až 98 % všech vysátých
částic, čímž velmi dobře chrání motor
a udržuje mimořádný sací výkon po celou
dobu životnosti centrálního vysavače.
Ergonomické madlo
Nové madlo příjemně padne do ruky,
a jelikož je plně otočné kolem své osy,
je ovladatelné jen konečky prstů. Vypínačem
na rukojeti regulujete chod vysavače
i množství přisávaného vzduchu.
Tlačítka na kanystru
Zdokonalené a na obsluhu jednoduché
funkční zámky usnadňují manipulaci
při vynášení prachu a zároveň zajišťují
neprodyšné uchycení prachového kanystru.

© 2015 Centrální vysavače Electrolux

Technická data
Vzduchový výkon
(AirWatt)
Průtok vzduchu (l/s)
Sací podtlak (mm/H2O)
Informační displej
Filtrace
Objem prachového
kanystru (l)
Kontrolní okno kanystru
Možnost použití sáčků
Rozměry (VxŠxH) (mm)

700
54
3670
LCD
GORE™
Long Life
31
ano
ano
1068x465x380

Electrolux Oxygen
Centrální vysavač

2015
Srdcem systému je výkonná sací
jednotka se samočistícím filtrem.

ELUX 930 H
Moderní centrální vysavač určený
k úklidu velkých rodinných domů.

Technická data
LCD displej
Model ELUX930 je kromě integrovaného
tlumiče motoru vybaven navíc LCD
displejem, který zobrazuje aktuální chod
jednotky, stupeň výkonu a případně Vás
upozorní i na nezbytnost servisního zásahu.
Samočistící filtr
Náš jedinečný samočistící filtr z tkaniny
GORE™ zachytí až 98 % všech vysátých
částic, čímž velmi dobře chrání motor
a udržuje mimořádný sací výkon po celou
dobu životnosti centrálního vysavače.
Ergonomické madlo
Nové madlo příjemně padne do ruky,
a jelikož je plně otočné kolem své osy,
je ovladatelné jen konečky prstů. Vypínačem
na rukojeti regulujete chod vysavače
i množství přisávaného vzduchu.
Protialergický přídavný HEPA filtr
Použití HEPA filtru zvyšuje účinnost filtrace
centrálního vysavače na 99,97 %. Jeho
použitím odpadá nutnost vyvedení výfuku
ven na fasádu. Agregát je vhodný pro
pasívní domy.
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Vzduchový výkon
(AirWatt)
Průtok vzduchu (l/s)
Sací podtlak (mm/H2O)
Informační displej
Filtrace
Externí HEPA Plus
protialergický filtr
Objem prachového
kanystru (l)
Kontrolní okno kanystru
Možnost použití sáčků
Rozměry (VxŠxH) (mm)

700
54
3670
LCD
GORE™
Long Life
ano
31
ano
ano
1068x465x380

