Aby se vysávání stalo vaší radostí...
Multifunkční vysavač s klepací hlavou určený
pro domácnosti
Přednosti
›› Snadné›a›účinné›vysávání›
koberců
Výkonná klepací hlavice
se soustředným kartáčem
›› Efektivní›a›šetrné›vysávání›
tvrdých›podlah
Nový speciální patentovaný
nástavec M29R
›› Čisté›koberce›beze›skvrn
DCS přepážka pro suché čištění
koberců
›› Profesionální›kvalita
Vysoce výkonný motor Rotafil

›› Pohodlí›pro›vaše›ruce›a›záda
Lehký a snadno ovladatelný
vysavač
›› Zdraví›do›vašeho›domu
Kvalitní 7stupňová filtrace
s antiseptickým HEPA filtrem
›› Ochrana›motoru›
Nové micropore sáčky pro lepší
filtraci a dokonalou ochranu sacího
motoru před nečistotami
›› Pohodlné›vysávání›celého›interiéru
Kompletní sada prakticky řešeného
příslušenství

Test účinnosti ﬁltrace s HEPA ﬁltrem
Výstupní HEPA filtr zadrží 99,97 % všech nasátých nečistot (částice
o velikosti 0,03 mikronů), které mohou vyvolávat alergie. Jedná se zejména
o prach, pyl, spory plísní apod.
Do standardní výbavy filtračního systému vysavače Linda a Letiza patří
sáček micropore, mikrofiltr s vrstvou aktivního uhlí, který slouží také jako
ochrana motoru, a výstupní antiseptický SClass HEPA filtr, který zachytává
nejen prachové částečky, ale také mikroby, plísně, viry, a zabraňuje jejich
dalšímu množení ve filtru.
Test s HEPA filtrem

Příkon (W)

700

Sací výkon (mm/H2O)

2300

Průtok vzduchu (l/s)
Ochrana motoru

49
termo/amp.

Micropore sáček (l)

3,5

“S” class HEPA filtr

standard

Úroveň hluku (dB)

68

Celková hmotnost (kg)

4,4

Délka přívodního kabelu (m)
Klepací hlava
Motor kartáče (W)

8
M30
150

Ozubený řemínek pohonu kartáče

standard

Elektronická ochrana přetížení

standard

Otáčky kartáče (ot/min)

5000

Sací šířka (mm)

300

Šířka kartáče (mm)

270

Celková hmotnost (kg)

2,4

Multifunkční vysavač LINDA vás mile překvapí svou praktičností
a řadou technických vylepšení, která výrazně usnadní úklid vaší
domácnosti:
1. Výkonná klepací hlava, která dokáže vysávaný povrch jemně
rozvibrovat v kombinaci s vysokým sacím výkonem, umožní
důkladně vysát i vlasy, zvířecí srst, prach, prachové roztoče
a jiné alergeny. Tyto vlastnosti zajišťují skutečné hloubkové
vysátí nejen všech koberců, ale také matrací.
2. Důmyslný systém plnění sáčku umožňující plné využití jeho
kapacity a bránící snižování sacího výkonu vysavače při jeho
plnění.
3. Kvalitní 7stupňová filtrace kombinující uhlíkový filtr
s mikrofiltrem zakončená antiseptickým HEPA filtrem.
4. Certifikace CRI GREEN LABEL svědčící jak o maximální šetrnosti
přístroje k vysávaným povrchům, tak o jeho schopnosti účinně
zachycovat vysáté prachové částice a zabraňovat jejich
opětovnému šíření ve vysávaných prostorách.
5. Suché čištění koberců je pohodlná, rychlá a účinná metoda,
jak udržovat koberce čisté a nadýchané. Šetrným zapracováním
čistidla Lindhaus ECO LD 600 přímo do vlasu koberce odstraníte
všechny zašlapané nečistoty a oživíte jeho barvy.

