BEAM Alliance
Täiustatud nutiekraan
Alliance'i Smart Screen-nutiekraan võimaldab
jõuseadme ja voolikukäepideme vahel kahepoolset sidet. LCD-ekraanil on kuvatud süsteemi
töönäitajad, mootori pöörete arv, tühja ämbri
teade, sideühenduse ikoon, kell koos süsteemi
koodidega, LED-näidik ja valgusring liikumisanduriga ning tundlikud navigeerimisnupud.
Elektritarbimise näitajate poolest ooteseisundis
vastab kõikidele kehtivatele Euroopa
standarditele.

Kiirpuhastusklapp
Avatav kergesti ainsa sõrmepuudutusega.
Elektriline kiirpuhastusklapp võimaldab
süsteemi vooliku-käepidemelt sisse lülitada
ning sobib suurepäraselt kiireteks puhastustöödeks jõuseadme ümber ilma lisasisselaskeklappide paigaldamise vajaduseta.

Ämbri vabastamine vajutamisega
Vajutage lihtsalt suvalist kaht punkti rõngal
ja tõmmake ämber tühjendamiseks küljest
ära. Ämbri saab hõlpsasti ühe käega tagasi
paigaldada.

BEAM Alliance’i liides
Alliance'i jälgimissüsteem peab sidet voolikukäepideme LED-liidesega, et hoida teid
tolmuimemise ajal süsteemi tööga kursis.
Täiustatud puutetundlike nuppudega saab
reguleerida imemisvõimsust ning kogu süsteemi
ainsa nupuvajutusega sisse või välja lülitada.
Ainulaadne topelt-D-kujuline otsak ning täielikult
tihendatud AeroPro™ voolik ja toru tagavad
suurema jõudluse ja väiksema mürataseme.

Kolm ühes puhastusotsak
Kindlalt teleskooptoru külge kinnitatud kolm ühes
puhastusotsakuga on õige otsak alati käepärast.
Kolm ühes puhastusotsaku saab muuta hõlpsasti
tolmuharjast prao- või kangaotsakuks.

Isepuhastuv ﬁlter
Ainulaadne GORE-TEX™-tehnoloogiaga
BEAMi isepuhastuv ﬁlter peab kinni 98%
0,3 mikroni suurustest osakestest, mistõttu
pole kunagi tarvis eraldi ﬁltrikotte osta.
BEAMi isepuhastuv ﬁlter kaitseb HE-mootorit,
tagab toote pikema tööea ja alati
suurepärase imemisjõudluse.

675SC
Sobib sagedase puhastusvajadusega keskmiste kuni
suurte ruumide puhastamiseks,
jõuallikaks on uus ruumisäästlik
väike mudel. Selles on suur
puhastusjõudlus kombineeritud
atraktiivse Smart Screentehnoloogiaga, mis tagab süsteemi
täieliku järelevalve koos otseühendusega käepidemele.

BEAM Alliance
Suure jõudlusega (HE) mootor on osa igast
BEAM Alliance’i süsteemist. HE-mootorid on
suure jõudlusega ja kasutavad tavalisest
kesktolmuimeja mootorist 30% vähem energiat.

675SC
Mudel:
Pinge

675SC
230 V / 240 V

Imemisvõimsus

675

Õhuvool (l/s)

51,0

Vee tõstekõrgus (mm)

3480

Mootor
Suurus (l × k)

HE läbivooluga
38 cm × 91 cm

Omadused:
Mürasummutus
(ASTM, IEC)
Vajutusega vabastatav ämber
Kiirpuhastusklapp
Filtreerimine
HEPA ﬁlter
Smart Screen-nutiekraan

68 dB
15 l
Elektriline
Isepuhastuv
Gore-Tex™-i filter
Lisatarvik
Isepuhastuv filter
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jah

Voolikuühenduse ikoon

jah

Navigeerimisnupud

jah

Mootori rikke ikoon
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Edasimüüja:
Tel: (+372) 50 37795 / (+372) 6 816 980
E-sisustus - Sumering OÜ
Pärnu mnt 141, Tallinn
Delta Plaza maja, 2 korrus (Sunny Business Service ruumides)
info@e-sisustus.ee www.e-sisustus.ee
www.facebook.com/esisustus www.youtube.com/esisustus

