BA700LCD

BEAM Alliance
Minden BEAM-Alliance központi porszívógépbe
egy nagy hatásfokú és energiatakarékos
„High Efficieny” motort építenek. Ezek
a csúcsminőségű motorok nagyobb
szívásteljesítmény (AirWatt) mellett 30%al kevesebb energiafogyasztást kínálnak
a központi porszívó piacon. Egyedülálló
motorvédelmi rendszere megbízható és hosszú
élettartamú működést garantál.

Gép típusa
Motor működési elve

BA700LCD
High Efficiency FT

Maximum teljesítmény (W)

1760

Maximum áramfelvétel (A)

7,4

Légszállítás (L/sec)

52,9

Légszállítási teljesítmény
(Air Watt)

700

Zárt szívóhatás (mmvo)
Szűrőrendszer (öntisztító)

3610
Ciklonikus
GORE-TEX™ Filter

Porgyűjtő térfogat (L)
Méretek (cm), átmérő/magasság

15
38 /108

Súly (kg)

10.8

Zajszint (dB)

68

Elektromos szervízcsatlakozó
Javasolt tisztítandó felület (m2)

Van
400-600

Falicsatlakozók száma (db)

7-12

Egyen-értékű csőhossz (m)

100

LCD Kijelző

Intelligens

Navigáló gombok (menü)

Van

Körkörös háttérvilágítás

Van

Tartály telítettség jelzés

Van

Gégecső kapcsolat jelzés

Van

Motor hiba jelzés

Van

Teljesítmény visszajelzés

Van

Motor fordulat kijelzés

Van

Pontos idő kijelzés

Van

Hiba kód kijelzés

Van
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BEAM Alliance
Intelligens és okos kijelző
A világon egyedülálló BEAM-Alliance
motor védelmi rendszer figyeli és kijelzi
porszívógépünk teljesítményét, állapotát
ezzel biztosítja, hogy mindig maximális
teljesítményt nyújtson. Az intelligens
vezérlés az Alliance gégecső markolatán is
visszajelzi a gép állapotát. A legszigorúbb EU
normatíváknak megfelel.

Gyorscsatlakozó
A porszívógépen található „Quick Clean”
gyorscsatlakozó egy ujjal egyszerűen
nyitható. A csatlakozó segítségével a
porszívógép körüli takarítás gyorsan
elvégezhető. Nagy előnye, hogy kényelmes,
ezen kívül nem kell külön falicsatlakozót
telepíteni így költség hatékonyabb a
csőrendszer kiépítése.

BA700LCD
Hosszú, keskeny testű porszívógép,
ideális nagyobb méretű családi
házak, apartmanok, nagyobb
lakások, irodák és panziók
takarítására. Kijelzőjén nyomon
követhető a készülék állapota és
teljesítménye. A kiváló tisztítási
teljesítmény, kényemmel és
innovatív megoldásokkal párosul.
A gégecsőbe integrált felügyeleti
rendszerrel beállíthatjuk az
optimális szívásteljesítményt.

Ciklonikus portartály
A portartály ürítése bármilyen pozícióból
könnyedén lecsatolható, higiénikusan
tisztítható és akár egy kézzel is
visszahelyezhető. A nagyméretű tartályt
évente csak 1-2 alkalommal kell üríteni,
telítettségét távolról is szemrevételezhetjük.

Öntisztító szűrőrendszer
A BEAM-Alliance öntisztitó vászonfilter
GORE-TEX anyagból készül, ami 98%-ban
megszűri a 0,3 mikron nagyságú (láthatalan)
porszemcséket is. A „Clean Stream” öntisztító
rendszernek köszönhetően a szűrő nem tud
telítődni, nem kell cserélgetni. Így biztosít
folyamatosan magas szintű szívóerőt és
garantálja a motor hosszabb élettartamát.

BEAM Alliance kapcsolós gégecső*
A gégecső markolatán található érintő
gombokkal könnyedén lehet be- és
kikapcsolni, valamint szabályozni a
porszívógép szívás teljesítményét. A 9m
hosszú prémium takarítótömlő teljesen zárt
„AeroPro” és a „double D” technológiának
köszönhetően megnövelt légáramlást és
alacsonyabb hanghatást biztosít.

Takarítófej: 3 az-1-ben
Egy komplex tisztítófej, ami mindig kéznél
van és 3 különböző módon csatlakoztatható
az Alliance gégecsőhöz. Könnyed mozdulattal
átalakíthatjuk annak függvényében, hogy
épp portörlő, résszívó vagy kárpittisztító fejet
szeretnénk használni.

*a képen látható gégecső opcionálisan külön rendelhető

BEAM Alliance
BA650LCD
Beépítés

Minimum 30 cm távolság a mennyezettől,
a megfelelő szellőzés
érdekében.

Minimum 30 cm
távolság a falaktól
28 cm

A legoptimálisabb ha
a központi porszívógép szerelőlapját
a padlótól 120 cm-re
rögzítjük.

101 cm

71 cm

39 cm
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36 cm

Minimum 30 cm
távolság a
padlótól, a
kényelmes tartály
ürítés érdekében.

