BEAM Alliance
Beam Alliance komunikace
Špičkově řešená tlačítka na rukojeti hadice
umožňují elektronickou regulaci vysávání
nebo zmáčknutím označeného tlačítka
vypnutí či zapnutí celého systému.
Unikátní tvar teleskopu a hubice ve tvaru
dvojitého D spolu s utěsněním AeroProTM
zajištují vyšší výkon a nižší hlučnost.

Kartáč 3 v 1
S příslušenstvím 3 v 1 umístěnýn
na teleskopické trubce máte ten správný
kartáč vždy po ruce. Kartáč 3 v 1 se velmi
snadno přemění z prachového kartáče
na štěrbinu a dále na kartáč na čalounění.

Inteligentní zobrazení
Elegantní BEAM Alliance monitorovací
systém s unikátním 360o LED světelným
kroužkem zajišťuje trvalou komunikaci
s hadicí a zobrazuje klíčové informace
o chodu celého systému a funkčnosti
některých jeho součástí.

Quick Clean ventil
Snadné otevření ventilu lehkým dotykem.
Elektricky napájený ventil Quick Clean
umožňuje ovládání systému přímo na hadici.
Bez instalované další zásuvky usnadňuje
rychlý úklid v okolí vysavače.

Prachový kanystr
Lehkým zmáčknutím prstence na dvou
místech uvolníte prachový kanystr. Opětovné
nasazení kanystru na agregát provedete
snadno i pomocí jedné ruky.

Samočistící filtr
Exkluzivní vertikálně pohyblivý samočistící
filtr Beam spolu s GORETM technologií filtrují
98 % částic velikosti 0,3 mikronu bez nutnosti
nákupu jakýchkoliv sáčků! Beam samočistící
filtr dokonale chrání HE motor a zaručuje tak
dlouhou životnost při stálém
vysokém výkonu celého
systému.

Tato nová kompaktní jednotka
přináší optimální čistící výkon
a inovativní řešení vysavače
vhodného pro menší rodinné
domy. Zabudovaný inteligentní
monitorovací systém s atraktivním
modrým LED pruhem 360°
je propojen s hadicí a poskytuje
okamžité informace důležité
pro optimální úklid.
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Model:

Fortis

Napětí (V)

230

Sací výkon (Airwatt)

625

Vzduchový výkon (l/s)

48.7

Sací podtlak (mm H2O)

3250

Motor

HE Flow-Thru

Rozměry (š x v)

28 cm x 86 cm

Parametry:
high efficiency

Objem prach. kanystru (l)
Quick Clean ventil
Typ filtrace
Typ filtru
HEPA Filtr
Smart Screen:
Indikace zapnutí systému

15
elektricky napájený
vertikálně
pohyblivá
samočistící
filtr Gore™
Volitelný
Intelligent
-

Podsvícený LED displej

ano

Pohybový senzor

ano

Indikace naplnění
prachového kanystru

ano

Zobrazení stupně výkonu

-

Indikace zapojení hadice

ano

Ovládací tlačítka
Indikace poruchy motoru

ano

Hodiny

-

Chybová hlášení

-
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