BEAM Alliance
Komunikácia BEAM Alliance
Špičkovo riešené tlačidlá na rukoväti hadice
umožňujú elektronickú reguláciu vysávania,
prípadne stlačením označeného tlačidla
vypnutie, alebo zapnutie celého systému.
Unikátny tvar teleskopu a hubice v tvare
dvojitého D spolu s tesnením AeroProTM
zaisťujú vyšší výkon a nižšiu hlučnosť.

Kefa 3 v 1
S príslušenstvom 3 v 1 umiestneným
na teleskopickej rúrke máte tú správnu
kefu vždy poruke. Kefa 3 v 1 sa veľmi
ľahko premení z prachovej kefy na
štrbinu a ďalej na kefu na čalúnenie.

Inteligentné zobrazenie
Elegantný monitorovací systém BEAM
Alliance s unikátnym 360 LED svetelným
krúžkom zaisťuje trvalú komunikáciu
s hadicou a zobrazuje kľúčové
informácie o prevádzke celého systému
a funkčnosti niektorých jeho súčastí.

Ventil Quick Clean
Jednoduché otvorenie ventilu ľahkých
dotykom. Elektricky napájaný ventil
Quick Clean umožňuje ovládanie
systému priamo na hadici. Bez
inštalovania ďalšej zásuvky uľahčuje
rýchle upratovanie v okolí vysávača.

Prachová nádoba
Ľahkým stlačením prstenca na
dvoch miestach uvoľníte prachovú
nádobu. Nádobu nasadíte naspäť na
agregát ľahko, aj jednou rukou.

Samočistiaci filter
Exkluzívny, vertikálne pohyblivý samočistiaci
filter Beam spolu s technológiou GORETM
filtrujú 98 % častíc veľkosti 0,3 mikrónu
bez nutnosti nákupu akýchkoľvek vreciek!
Samočistiaci filter Beam
dokonale chráni HE
motor a zaručuje tak dlhú
životnosť so stálym vysokým
výkonom celého systému.

Táto nová kompaktná jednotka prináša
optimálny čistiaci výkon a inovatívne
riešenie vysávača vhodného
do menších rodinných domov.
Zabudovaný inteligentný monitorovací
systém s atraktívnym modrým LED
pruhom 360o je prepojený s hadicou
a poskytuje okamžité informácie
dôležité pre optimálne upratovanie.
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high efficiency

Model
Napätie (V)

Fortis
230

Sací výkon (Airwatt)

625

Vzduchový výkon (l/s)

48.7

Sací podtlak (mm H2O)

3250

Motor

HE Flow-Thru

Rozmery (š x v)

28 cm x 86 cm

Parametre
Objem prach. nádoby (l)

15

ventil Quick Clean

elektricky napájaný

Typ filtrácie

vertikálne pohyblivá

Typ filtra
HEPA filter
Smart Screen
Indikácia zapnutia systému

Samočistiaci filter
GoreTM
voliteľný
Intelligent
-

Podsvietený LED displej

áno

Pohybový senzor

áno

Indikácia naplnenia
prachovej nádoby

áno

Zobrazenie stupňa výkonu

-

Indikácia zapojenia hadice

áno

Ovládacie tlačidlá
Indikácia poruchy motora

áno

Hodiny

-

Chybové hlásenia

-
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