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Najbardziej 
korzystny stosunek
ceny do jakości

Wyposażenie, które gwarantuje Ci skuteczne i wygodne odkurzanie:

- teleskopowa rura metalowa, regulacja w zakresie od 40 do 64 cm, dzięki 
niej nie musisz się schylać podczas odkurzania i możesz sięgać wysoko, 
na przykład na szafę.
- s- szczotka 2 w 1 do dywanów lub twardych podłóg posiada wygodny prze-
łącznik pozwalający na ustawienie szczotki w zależności od odkurzanej 
powierzchni.
- ssawka szczelinowa ze szczoteczką pozwoli ci odkurzyć parapety, kalo-
ryfery, kąty przy suficie oraz inne trudno dostępne miejsca. 
- elastyczny wąż z obrotowym złączem 360 stopni - umożliwia swobodne 
manewrowanie podczas pracy.

Korzystanie z odkurzacza OPTIMUM to czysta przyjemność!

Wygoda użytkowania to funkcjonalne rozwiązania zastosowane w odkurzaczu:
 
- duża pojemność worka na kurz aż 2,5 litra - nie musisz często wymieniać lub opróżniać worka.

- regulacja mocy ssania za pomocą suwaka umieszczonego na rękojeści węża - umożliwia 
  sterowanie przepływu powietrza w trakcie odkurzania.

- wskaźnik zapełnienia worka na kurz -  informuje, że worek jest pełny i należy go wymienić na 
  nowy.   nowy. Pamiętaj przepełniony worek ma wpływ na skuteczność odkurzania   i na wydobywanie 
  się nieprzyjemnych zapachów podczas odkurzania.

- duży zasięg odkurzania - prawie 8 metrów pozwoli na odkurzanie bez zmiany gniazdka 
  czy przedłużacza, dotrzesz nim nawet w najodleglejsze zakątki mieszkania.

- automatyczny zwijacz przewodu zasilającego i system parkowania w pozycji poziomej 
  i pionowej gwarantują wygodne przechowywanie.

- duże przyciski na obudowie odkurzacza ułatwiają pracę bez schylania się, możemy je 
  uruchomić naciskając s  uruchomić naciskając stopą.

- dwa duże boczne kółka i jedno centralne obracające się 360 stopni, czyni ten odkurzacz 
  wyjątkowo mobilnym.

W odkurzaczu zamontowane są aż dwa filtry Hepa gwarantujące skuteczne 
zatrzymywanie wewnątrz urządzenia kurzu, alergenów, pyłu, roztoczy, bakterii 
i innych mikrozanieczyszczeń podczas odkurzania. Wydmuchiwane powietrze 
jest czyste - docenią go alergicy!

Moc 700 W - która sprawi, że odkurzenie mieszkania czy domu będzie szybsze niż kiedykolwiek. 
Nowoczesny, oszczędny i wysoce wydajny silnik zapewnia cichą pracę i mniejsze zużycie energii.

Energooszczędny - dzięki klasie energetycznej A odkurzacz pracuje przy najmniejszym zu-
życiu energii elektrycznej. To odkurzacz, który dba o twój portfel, a Ty dbasz o środowisko.
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Odkurzanie stanie się przyjemnością! 
Szybko, dokładnie i bez wysiłku odkurzysz mieszkanie lub dom przy najmniejszym Szybko, dokładnie i bez wysiłku odkurzysz mieszkanie lub dom przy najmniejszym 
zużyciu energii elektrycznej. Odkurzacz OPTIMUM o mocy 700 W, w klasie energe-
tycznej A, optymalnie wyposażony w metalową rurę teleskopową, elastyczny wąż i 
dwie szczotki poradzi sobie ze sprzątaniem każdej powierzchni. Udogodnienia uła-
twiające obsługę: wskaźnik zapełnienia worka na kurz, automatyczny zwijacz prze-
wodu, uchwyt do przenoszenia czy przyciski uruchamiane stopą sprawią, że odku-
rzanie będzie wygodne i bezproblemowe. Idealny dla alergików, posiada dwa filtry 
HEPA skutecznie zatrzymujące alergeny i pył. A po sprzątaniu możesz wygodnie 
usiąść w fotelu i odetchnąć czystym powietrzem Satysfakcja z odkurzania gwaran-
towana!


