Dyson V6 varsi-imurit

Boost tehotila
Valitse tehotila painikkeella.
6 minuuttia täyttä tehoa
vaativampiin siivoustehtäviin.

Kartion muotoinen suodatin
Helposti saatavilla. Pese vain
säännöllisesti viileällä vedellä.
Dyson Radial™ syklonit
15 syklonia kahdessa
kerroksessa

Irrotettava, pitkä metalliputki
Kevyt alumiiniputki ylettyy
katosta lattiaan ja
Kaikkialle siltä väliltä.

Uusi Li-ion akku
Tuottaa 1.5 kertaa
enemmän tehoa.

Hygieeninen säiliön tyhjennys
Paina vain painiketta
tyhjentääksesi pölysäiliön.

Fluffy lattiasuulake
Pehmeä rullasuulake, jossa
hiilikuituharjaksia. Puhdistaa
kovat lattiapinnat roskista ja
hienosta pölystä erittäin
tehokkaasti.
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Dyson digitaalimoottori V6
Kiertää jopa 110.000
kierrosta minuutissa.
Kehittynyt liipaisin
Kevyempi käyttää.

Läpinäkyvä pölysäiliö
Tehty samoista kestävistä
materiaaleista kuin esim.
mellakkakilvet.

Hiilikuituharjakset
4 riviä harjaksia poistaa
hienon pölyn kovilta
lattiapinnoilta.

Pehmeä nailonrulla
Nappaa suuremmat
roskat tehokkaasti.

Tiiveys tuo tehoa
Rulla ylläpitää jatkuvan
kontaktin lattiapintaan.

Suoravetomoottori
Rullan sisällä on tehokkaampi
ja tasapainoisempi.
Roskakanava
Imee rullan nappaamat
suuremmat roskat.

Hellä lattioille
Materiaalit valittu tehoa, mutta
myös lattiaa silmällä pitäen.
Takarulla
Tasapainottaa suulakkeen
epätasaisilla lattiapinnoilla.

LED-merkkivalo
Kertoo kun akku on
täyteen ladattu.

Imukanava
Imee rullan nappaamat
pienemmät roskat ja pölyn.
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•

VARSI-IMURI, JOKA EI MENETÄ IMUTEHOAAN

•

Digitaalimoottori V6 - Entistä tehokkaampi Dysonin
suunnittelema moottori, kierrosluku jopa 110.000 k/min,
hiiliharjaton, pitkäikäinen ja luotettava

•

Patentoitu Radial™ cyclone – teknologia takaa jatkuvan ja
tehokkaan imutehon, jopa 100 AW

•

Uusi nikkeli-mangaani-kobolttiakku – jopa 3 x muita johdottomia
imureita nopeampi lataus ja kompakti koko (21.6 V)

•

Valmistettu erittäin kestävistä materiaaleista (ABS-muovista ja
polykarbonaatista)

•

Mukana seinäteline, jossa voi säilyttää imurin ja lisäsuulakkeet
(rako- ja yhdistelmäsuulake), sekä ladata imurin

•

Fluffy rullasuulake, joka puhdistaa kovat lattiapinnat erittäin
tehokkaasti sekä roskista että hienosta pölystä.
Käyttöaika – normaali teho (28 AW): 20 min
Käyttöaika – täysi teho (100 AW): 6 min
Maksimi-ilmavirta: 15 l/s
Pölysäiliön tilavuus: 0,4 l
Erittäin kevyt, paino ainoastaan 2,28 kg
Mitat (p x l x s): 1207 x 250 x 208 mm
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