
electrolux
Kesktolmuimejad



Electrolux on 
maailma suurim 
tolmuimejate tootja

Electrolux on tegutsenud tolmuimejate 
arendamise novaatorina juba aastast 1912.
Tänu pikaajalistele kogemustele on meil 
suurepärased tolmuimejate arendamise 
oskused ja teadmised. Electrolux on ka 
maailma juhtiv keskustolmuimejate valmistaja.

Puhas ja tervislik õhk kuulub loomuliku osana iga kodu juurde. 
Keskustolmuimejate tootesari Oxygen töötati välja arvestades 
tarbijate uuenenud nõudmisi. Tarbijad väärtustavad oma valikutes 
üha enam toodete mõju tervisele. Seepärast on Electrolux toonud 
turule veelgi tõhusamad keskustolmuimejad, mille  väljutatav õhk on 
varasemast veelgi puhtam. Tolmuimejad paiskavad siseõhku vähem 
kahjulikke osakesi. Oxygen on Electroluxi vastus tänapäevastele 
koristamisnõuetele.

Uus keskustolmuimeja pakub reaalset kasu nii allergikutele kui ka 
kõigile teistele, kes hoolivad oma tervisest. Paljud tavapärased 
tolmuimejad eemaldavad küll nähtava mustuse, aga saastavad 
samas toa õhku väljapuhkeõhus sisalduvate peenosakestega. 
Lõpptulemuseks võib olla, et nähtav tolm on küll eemaldatud, aga 
tegelikult on ruumi õhus rohkem kahjulikke osakesi kui enne tolmu 
imemist. Oxygen puhastab ruumid tõhusalt ja tervislikult.
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Electroluxi Oxygeni keskustolmuimejate süsteemi paigaldamine on lihtne ja 
see õnnestub ühtviisi kergelt nii uutes kui ka vanemates majades. Süsteemi 
saab paigaldada kõikjale: ühepereelamutesse, korrusmajade korteritesse või 
ridaelamutesse. Võime kindlalt väita, et Oxygeni keskustolmuimeja muudab teie 
arusaama tolmuimemisest.

Paigaldamine uutesse majadesse
Keskustolmuimeja torustik tuleks paigaldada enne vesikütet, 
sest torustiku trass peaks kulgema põranda alt. Nii saab kõige 
otsemat teed pidi liikuda tolmuimejast tõmbepesani ja sealt 
järgmise tõmbepesani või prügiluugini.
Saab ka paigaldada torustiku peale vesikütte paigaldust 
ripplagede pealt, aga see eeldab rohkem tööd ja torusid. 
Samuti on rohkem freesimistöid seintesse ja läbi vaheseinte, 
mis teeb töö ja materjali kliendile kallimaks. Mida pikem ja 
kurvilisem trass, seda rohkem on tolmuimejal võimsuse kadu 
ja võimalusi ummistuste tekkeks. Üldiselt õigesti paigaldatud 
kesktolmuimeja torustikutrassi puhul on ummistuste 
teke minimaalne. Seetõttu on soovitatav torustik lasta 
paigaldada spetsialistil.

Paigaldamine vanematesse majadesse
Vanemates majades paigaldatakse torud horisontaalselt 
keldriruumi või pööninguvahelaele ning vertikaalselt 
garderoobi või panipaika. Uudne on süsteemi puhul see, 
et tänu kahekordsele TRUE HEPA filtreerimisele ei ole 
väljapuhkeõhku enam vaja õue juhtida.

Lihtne tolmuimemine
Tõmbepesad püütakse paigaldada nii kesksetesse kohtadesse 
kui võimalik. Hästi paigaldatud tõmbepesa abil võib koristatav 
pind olla isegi kuni 150 ruutmeetrit. Enamusel juhtudel piisab 
kogu eluaseme puhastamiseks vaid kahest tõmbepesast.

Ainulaadne disain
Electroluxi uudne Oxygeni tootesari on juba oma välja
nägemiselt täiesti erakordne. Selle disain on vaba ja modernne 
ning värvitoon ajatult stiilne. Kes oleks enne näinud sedavõrd 
stiilset keskustolmuimejat?
Sõltuvalt mudelist saab seadme funktsioone juhtida suurelt 
LCDekraanilt.
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Puhtam õhk
Electroluxi uus keskustolmuimejate tootesari Oxygen muudab tolmuimemise 
varasemast lihtsamaks. Keskseadme mitmekordne filtreerimissüsteem tagab ülipuhta 
väljutatava õhu.

Electroluxi Oxygeni tooteseeria keskustolmuimejad saab 
varustada ainulaadse kahekordse TRUE HEPA* filtriga. 
Mudelil ZCV875 on see juba standardvarustuses, teistel 
mudelitel lisavarustuses. See filtreerib väljutatavast õhust 
99,97protsendiliselt ka kõige väiksemad tolmuosakesed ning 
tagab ruumides värske ja puhta õhu.

Puhas õhk on vaid üks Oxygeni tootesarja suurepärastest 
omadustest. Oxygeni tõeline tervist edendav läbimurre 
on see, kuidas keskseadmes juhitakse väljutatava õhu 
tolmuosakeste voogu, kuigi samas on tolmueemaldusvõimet 
oluliselt tõstetud. See on pikaajalise tootearenduse tulemus. 
Õhuvoogude optimeerimise ja automaatselt reguleeritava 
otsakuga on saavutatud ülitõhus imemistulemus.

Active pick-up™ otsak lihtsamaks koristamiseks
Uus, automaatselt reguleeruv Active pickup™ otsak pakub 
ühtlast imemisvõimsust erinevatel pindadel. See imeb kõvadel 
põrandatel otse eest ja külgedelt. Otsaku imemisvõimus 
reguleeritakse automaatselt optimaalseks, kui puhastamisel 
liigutakse edasi pehmemate pindade, näiteks vaipade 
puhastamisele. Active pickup™ otsakut ei ole vaja töö käigus 
teistsuguste pindade puhastama asumisel seadistada ega 
vahetada.

Electroluxi Oxygeni filtreerimissüsteemi tsüklonilaadne 
õhuringlus tõstab tõhusust ja puhtust
Kui peaaegu kõik tolmu ja muud osakesed on Oxygeni 
tõhusate ja optimeeritud seadmete abil sisse imetud, 
liiguvad need edasi Oxygeni keskseadmesse, kus need 
filtreeritakse tsükloni põhimõttel. Pöörleva õhu abil 
eemaldatakse tolm filtrist nii, et imemisvõimsus jääb parimale 
võimalikule tasemele. See tähendab ka seda, et isepuhastuv 
Gore‑Texi filter puutub võimalikult vähe kokku mustuse ja 
peenosakestega. Seejärel filtreerib isepuhastuv Gore‑Texi 
filter 98 protsenti alles jäänud osakestest. Filtreerimise 
lõpetab TRUE HEPA* filter, mis peab kinni kuni 99,97% 
kõigist mustuseosakestest. Electrolux Oxygen pakub sõna 
otseses mõttes kõige puhtamat õhku.

* S class (DIN24184). TRUE HEPA 99,97%, 0,3–0,5 μm.
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Meeldivalt vaikne ja tõhus
Tolmuimemine ei ole enam ebameeldivalt mürarikas ja raske, seda saab teha kiiresti 
ja mugavalt, kasvõi muusikat kuulates. Lisaks säilib tõhusate Oxygeni keskseadmete 
imemisvõimsus ning väljutatav õhk on alati puhas ja värske.

Loodame, et teid vaimustab Electroluxi 
Oxygeni keskustolmuimeja võimsus ja 
kasutusmugavus. Tänu Oxygenile võite 
unustada probleemid, mida on põhjustanud 
tavalised tolmuimejad. Teie kodu on puhtam 
kui kunagi varem ning seda ilma mürarikka 
ja raske tolmuimeja teisaldamise, kandmise 
ja taga vedamiseta.

Koristamine tõhusamaks
Kui teie käsutuses on Oxygeni keskseade, 
mis on varustatud pika vooliku ning tõhusa 
ja puhastatava pinnaga automaatselt 
sobituva otsakuga, saate tõsta koristamisel 
nii vajalikku mugavust ja tõhusust. Piisab, 
kui ühendate kerge vooliku seinapessa 
– ja puhastamine võib alata. Pika vooliku 
abil pääsete kergesti juurde ka sellistesse 
kohtadesse, mis tavalise tolmuimeja 
kasutamisel oleks ehk jäänud puhastamata.

Võimas ja mitmekülgne Oxygeni tootesari
Oxygeni tootesarja mitme tõhusa variandi 
hulgast saate valida teie vajadustega kõige 
paremini sobiva keskseadme. Neil kõigil on 
tõhus ja vastupidav mootor ning tipptasemel 
õhufiltreerimise süsteem. Lisaks saate valida 
oma vajadustele sobiva vooliku ja otsaku.
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Kasulikud Oxygeni innovatsioonid
Loodame, et keskustolmuimeja vastab kõigile teie vajadustele kohe pärast 
paigaldamist. Oxygeni keskustolmuimeja sisaldab arvukalt funktsioone, mille eesmärk 
on muuta kodu koristamine varasemast tõhusamaks ja mugavamaks.

Isepuhastuv Gore‑Tex filter Integreeritud helisummutus

Informatiivne LCDekraan ZCV870 
ja ZCV875

Tolmukott

TRUE HEPA filter (lisavarustus, 
mudelil ZCV875 standardvarustuses)

Mahuti vabastus

Mahuti vabastus
Käepidemetel on surunupp, tänu millele on mahuti eemaldamine 
ja paigaldamine lihtne ja kerge. Käepidemetest on hea kinni võtta ja 
mahuti on kindlalt tasakaalus.

TRUE HEPA filtrer
Ainus keskustolmuimeja, millel on TRUE HEPA filter*. See toodab 
ainulaadselt puhast väljapuhkeõhku. TRUE HEPA filter on täiuslik 
valik kõigile, kes hindavad tervislikumat siseõhku. TRUE HEPA filtri 
tõttu saab keskustolmuimeja nüüd paigaldada nii, et väljapuhkeõhku 
pole enam vaja õue juhtida. Mudelil ZCV875 on selline filter 
standardvarustuses ja kõigile teistele mudelitele saab selle paigaldada 
lisavarustusena.

Isepuhastuv Gore-Tex filter
Oxygeni tootesarja keskseade on varustatud isepuhastuva filtriga, mis 
kaitseb mootorit tolmu ja mustuse eest. Filter liigub töö ajal üles ja 
alla ning pühib tänu sellele mustuse filtri pinnalt maha. Tavakasutamise 
korral pole filtrit vaja puhastada. Suurema pere või lemmikloomade 
puhul võib filtri puhastamine olla siiski vajalik.

Integreeritud helisummutus
Oxygeni tootesarja keskseadmete müratase on märkimisväärselt 
madal. Võimsuses pole siiski järeleandmisi tehtud, vaid selline lahendus 
on uudse tootearenduse tulemus. Keskseadmed on varustatud 
integreeritud mürasummutusega. See võtab vähem paigaldusruumi 
ning muudab tööhääle oluliselt vaiksemaks.

Informatiivne LCD-ekraan ZCV870 ja ZCV875
LCDekraan pakub teie kesktolmuimeja süsteemi kohta olulist teavet.
 võimsuse indikaator
 mahuti tühjendamise indikaator
 kasutatud aja indikaator
 hooldusvajaduse indikaator
 siseõhu temperatuur

Tolmukott
Kasutusmugavust tõstab tolmukott, mille saab sobitada kõigi Oxygeni 
tootesarja keskseadmetega. Tolmukott lihtsustab tolmu äraviskamist, 
sest selle käsitsemine on lihtne ja hügieeniline. Kui standardvarustuses 
olev tolmukott kasutusele võetakse, saab selle lihtsalt tõmbevooliku 
külge ühendada.

*S class (DIN24184). TRUE HEPA 99,97 %, 0,3‑0,5 μm.
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Erinevad tarvikud teie keskustolmuimeja tarbeks

Kui keskustolmuimeja süsteemi kõik osad omavahel laitmatult klapivad, muutub 
töö lihtsamaks ja meeldivamaks. Olete kindlasti mõelnud, et tolmu imemine oleks 
lihtsam, kui saaksite ühe korraga peaaegu igasse kohta ligi. Ka riiulite puhastamine 
oleks lihtsam, kui ka nendeni ulatuks. Töö sujuks palju tõhusamalt ja kiiremini. 
Nende uudistoodete juures tuleb esile innovatiivsus ja unikaalne disain. Oxygeni 
tootesarja tooteid on lihtne kasutada käepidemes oleva lüliti abil.

Oxygeni käepide
Oxygeni käepide ühendub tõhusalt Oxygeni keskseadmega. 
See on suurepärase tootearenduse tulemus, mis muudab teie 
keskustolmuimeja süsteemi täiuslikuks. Ainulaadne disain tagab 
optimaalse õhuvoo ja madalama mürataseme.

Aktiivne töölüliti
Lülitil on kolm asendit, mis võimaldab mugavalt muuta seadme 
võimsust vastavalt erinevatele pindadele.

Active pick up™ otsak
Electroluxi innovatsiooni tulemus: täiuslik otsak, mis kõvadel 
põrandapindadel imeb eest ja külgedelt, pehmetele vaipadele 
minemisel tõmbevõimsus automaatselt muutub. Otsak on väga kerge 
ja seda on mugav kasutada igasugustel põrandamaterjalidel.

Lisaotsakute hoiukoht
Käepideme alapoolel on mugav hoiukoht lisaotsakutele. Peene otsaku 
abil saab ligi kitsastesse kohtadesse ja hari aitab tõhusamalt puhastada 
näiteks tekstiile. Lisaotsakud on alati lihtsalt kättesaadavad.

Voolikukomplekt
Voolikukomplekt sisaldab kõike kodu koristamiseks vajalikku. Oxygeni 
voolik on saadaval pikkusega 9, 10 või 12 meetrit, mis võimaldab 
valida just teie kodule sobiva variandi. Oxygeni voolikukomplektil on 
optimaalselt kavandatud õhuvoog, mistõttu sellele oma võimsuse ja 
kasutusmugavuse poolest võrdseid ei leidu.

Rollme-Basic ja Rollme-Connection (vooliku hoidik)
Lisavarustusena on võimalik soetada vooliku hoidik, et tõmbevoolik 
mugavalt kappi kerida.
RollmeBasic toimib lihtsalt vooliku hoidmise rullina ja Rollme
Connection on juba tõeliselt mugav asi kuna see on ühendatud otse 
tõmbetrassiga. RollmeConnection paigaldatakse tavaliselt sinna, 
kus kõige rohkem on vaja koristada, näiteks esikusse. Tänu sellele 
jääb vahele mitu üleliigset liigutust – vooliku väljavõtmine kapist, 
ühendamine tõmbepesasse ja siis uuesti kogu vooliku kokkukerimine 
ja kappi tagasiviimine. RollmeConnectioni puhul kerite rullikult maha 
täpselt nii palju meetreid voolikut, kui koristatava kohani vaja on. 
Samuti saate mugavalt tööle lülitada süsteemi käepidemel olevalt lülitilt 
ja pärast kerite uuesti näiteks esikukapis olevale rullikule tagasi!

Oxygeni käepide

Voolikukomplekt

Lisaotsakute hoiukohtActive pick up™ otsak

Aktiivne töölüliti

electrolux Kesktolmuimejad 7



Electrolux Central Vacuum Systems
1700 West Second Street
Webster City, IA 50595
Ameerika Ühendriigid

www.electroluxcentralvac.com

The Thoughtful Design Innovator ehk Hooliv Disaini Uuendaja.

Kas mäletate viimast korda, mil avasite kingituse, mis pani teid 
ütlema: “Vau! Kuidas sa teadsid? See on just see, mida ma tahtsin!”
Just sellist tunnet püüame me Electroluxis kutsuda esile igaühes, 
kes valib või kasutab üht meie toodet. Me pühendame palju aega 
ja teadmisi ning mõtleme põhjalikult sellele, kuidas näha ette ja 
luua seadmeid, mida meie kliendid tõepoolest vajavad ja tahavad.

Selline läbimõeldud hoolitsus tähendab uuendamisel vajaduste 
tegelikule mõistmisele tuginemist. Mitte disaini disaini enda pärast, 
vaid disaini kasutaja pärast. Meie jaoks tähendab läbimõeldud 
disain seda, et seadmeid on lihtsam kasutada ning et töid on 
meeldivam teha. Läbimõeldud disain vabastab meie kliendid 
kogema 21. sajandi ülimat luksust: meelerahu. Meie eesmärgiks on 
muuta see meelerahu kättesaadavamaks rohkematele inimestele 
kogu maailmas nende igapäevase elu rohkemates osades.

Electroluxi lubadus Thinking of you ehk “Mõeldes sinule” tähendab 
enamat kaasaegsete tarbijate vajaduste rahuldamisest. See 
tähendab, et me oleme pühendunud ka sellele, et muuta oma 
seadmed ohutumaks keskkonna seisukohast hinnatuna, nii et 
kasusaajaiks on nii praegused kui tulevased põlvkonnad.

Electrolux. Thinking of you.

Lugege täpsemalt meie mõtteid veebisaidilt www.electrolux.com

MÜÜK.PAIGALDUS.HOOLDUS
Tel: (+372) 50 37795 / (+372) 6 816 980
E-sisustus - Sumering OÜ
Pärnu mnt 141, Tallinn
Delta Plaza maja (Sunny Business Service ruumides)
info@e-sisustus.ee www.e-sisustus.ee
www.facebook.com/esisustus www.youtube.com/esisustus


