השואב האלחוטי החזק ביותר מכל שואב אלחוטי אחרDyson V10 Motorhead .
שאיבה עוצמתית של עד  60דקות
עובר בקלות ממצב מוט למצב ידני
שואב האבק מעוצב בצורה נוחה לשימוש ובעל מבנה מאוזן כך שניתן להשתמש בו לניקוי מלא של הבית
מהרצפה ועד לתקרה ,החל מפנלים ,מעברים צרים ,ספות ומזרנים ,קורי עכביש ועד לאבק על גבי מנורות.
מתאים גם לניקוי הרכב.
המנוע הדיגיטלי Dyson V10
מנוע  Dyson V10חדיש המסתובב במהירות של  125,000בעל שלושה מצבי עבודה
ללא איבוד עוצמת שאיבה
מנוע בעל פיתוח חדשני ,המנוע והציקלונים מקבילים זה לזה וכן האוויר נכנס לציקלונים בקלות ומייצר עוצמה
חזקה ב 20%-מהדגם הקודם  .Dyson V8באמצעות סוללת אלומיניום ניקל קובלט 25.2 .V.שאינה נחלשת או
מאבדת מעוצמתה ניתן להגיע בקלות לכל מקום בבית .
שקט במיוחד ,ללא פגיעה בביצועים וללא התפשרות על עוצמת השאיבה.
מתוכנן אקוסטית
שקט במיוחד ,ללא פגיעה בביצועים ובעוצמת שאיבה
סינון יעיל ביותר
 14ציקלונים הפועלים במקביל המייצרים כוח צינטרפוגלי של G79,000בעל מסנן  HEPAהמסנן כ99.97% -
מהחלקיקים באוויר עד לגודל של  0.3מיקרון .לסינון ולכידת אבק מיקרוסקופי:
כגון אבקנים ובקטריות ,לתוך מיכל האיסוף.

ריקון המיכל בצורה היגיינית -פטנט חדש!
ריקון הלכלוך בצורה היגיינית ,סילוק האבק והפסולת בפעולה אחת בלבד מנגנון חדשני 'כוון וירה' ללא צורך
לגעת בלכלוך  .המיכל של ה V10 -גדול ב 40% -מזה של ה.V8 -
תחנת עגינה וטעינה
לשמירה ולטעינה של המכשיר ולאחסנת אביזרים נוספים.
אביזרים
מברשת ממונעת חובטת לשטיחים -ניקוי שטיחים עמוק יותר
אביזר לפינות ומסילות
אביזר דו מצבי לניקוי כללי
ניקוי מלא של רצפות ,שטיחים ולבתים עם חיות מחמד

מפרט טכני

שם המוצר/דגם

Dyson V10 Motorhead
250 X 1241 X 256 MM

משקל כולל

KG 2.50

זמן עבודה

 60דקות עבודה רציפה

מידות

שלושה מצבי עבודה:
min,mid,max
 60דק 23 ,דק ,וטורבו  8דק

זמן טעינה

 3.5שעות

נוריות חיווי

 נורית טעינה נורית סתימות נורית התרעה לתחזוקתהפילטר

מיכל אבק ?

קיבולת מיכל 0.54L

אחריות

שנתיים אחריות ושירות
בבית הלקוח -חדש!
על החלקים והעבודה

אישורי בריאות

מאושר ע"י האגודה
הבריטית והאגודה
השוויצרית לאלרגיה

