G2 700AirWatt

Gwarancja na urządzenie
urz dzenie

10 LAT

ilo gniazd : 18
Max ilość
Filtracja cykloniczna : tak
Odkurzacz hybrydowy : cyklonowy lub workowy
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Siła
Si a ssąca
ss ca [AirWatt]: 700
Podciśnienie [mmH2O] : 3880 (38,80kPa)
Wydajność [m³/h]: 315
Ilość silników: 1 x DOMEL
Stopnie turbiny: 2
Moc elektryczna [W]: 1561
Wysokość [cm]: 70
Średnica [cm]: 38
Pojemność zbiornika [l]: 41
Waga [kg]: 12,27

Filtrowanie: filtr stały + możliwość używania worka do
higienicznego opróżniania (jeden w komplecie)
* W komplecie do każdej jednostki filtr wylotowy Activac II/ lub tłumik i gniazdo
wyrzutowe, gniazdo gospodarcze z trójnikiem do zamocowania przy odkurzaczu, torba
do higienicznego opróżniania, itp.

Niezawodna i długowieczna
d ugowieczna
konstrukcja
Obudowa z odpornych na uszkodzenia kompozytów
kompozyt w

LIMITED EDITION

Dba o zdrowie Twoje
i Twoich najbliższych
najbli szych
Posiada funkcję
funkcj natychmiastowego startu /zatrzymania
zatrzymania bezpośrednio
po rednio na urządzeniu
urz dzeniu

G2 700AirWatt i akcesoria
MAX 9m (wąż z włącznikiem w rączce)
cena brutto 4290 zł

20112011-2012
Zdobywca głównej
g wnej nagrody
W RANKINGU „thinkvacuums.com”
thinkvacuums.com”
za najlepszy Design

CI KTÓRZY POSIADAJĄ DRAINVACA ROZUMIEJĄ CENĘ…
CI KTÓRZY NIE, POWINNI
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POZOSTAWIA POWIETRZE DLA TWOJEJ RODZINY ZNACZNIE, ZNACZNIE CZYSTSZE

DRAINVAC G2 700AirWatt

•

Filtracja wylotowa HEPA/ACTIVAC II
(wyśmienita jakość powietrza)
lub tłumik i gniazdo wyrzutowe

•

Najmocniejszy w swojej klasie
(15% mocniejszy niż najbliższa konkurencja)

Model z najwyższej półki. Swoimi innowacjami sam ogłasza swój sukces. Wzbudza zazdrość konkurencji swoimi rozwiązaniami
i najwyższą jakością bez zarzutu.
Nowości:

•
Cichy
(unikalna dźwiękoszczelna obudowa)

1.

•
Inżynieria High End –u
(to jak Rolls Royce pośród odkurzaczy centralnych)
•
Ekologiczny
(każdy element może być poddany recyclingowi)

2.
3.
4.

•

Nowa rewolucyjna
płyta
yta sterująca
steruj ca

Silnik Eco-Energetic
(bardzo mocny a zarazem
energooszczędny)

5.
6.

7.
Drug najważniejsz
najwa niejszą
niejsz (po silniku) rzeczą
rzecz przy wyborze
Nowoczesny silnik oszczędzaj
oszcz dzający
dzaj cy energię
energi Drugą
jako części
cz ci /
o przedłu
onej żywotno
ywotności
przed użonej
ywotno ci nawet o 25% Nowego Centralnego Odkurzacza jest jakość

8.

płytki
ytki sterującej
steruj cej

MADE IN CANADA
Kanada jest krajem No.1 produkującym centralne odkurzacze

- 50x trwalsza
- 40x bardziej energooszczędna
energooszcz dna
- o 75% bardziej niezawodna
- produkowana w Kanadzie

Obudowa wykonana z odpornych kompozytów
Trwały zbiornik na kurz, prawie nie możliwy
do zniszczenia
Nowy wylotowy filtr Activac II/lub tłumik i
gniazdo wyrzutowe
Zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe wielokrotnego użytku
Dożywotnia gwarancja na przerdzewienia
Nowa „inteligentna” elektroniczna płyta sterująca (Made in Kanada),
- 100% Recyclingowalny
Maximum akustycznego wyciszenia
(ultracichy)
Nowy filtr SilverClear z jonami srebra. Najwyższa ochrona przed drobnoustrojami
(do 0,03 microna)
- zmywalny
- antystatyczny
- bakteriobójczy

