
Nejvýkonnější jednotka, která je určena pro velké rodinné domy. Nabízí ten 
nejvyšší sací výkon spolu s atraktivní Smart technologií poskytující kompletní 
monitoring systému a zobrazení na LCD displeji komunikujícím s vysávací hadicí.

QUICK CLEAN VENTIL
Snadné otevření ventilu lehkým dotykem. Elektricky 
napájený ventil Quick Clean umožňuje ovládání sys-
tému přímo na hadici. Bez instalované další zásuvky 
usnadňuje rychlý úklid v okolí vysavače.

BEAM ALLIANCE KOMUNIKACE
Alliance monitorovací systém komunikuje s  LCD 
umístěnými na  rukojeti hadice a  informuje o  stavu 
vysavače během vysávání. Špičkově řešená tlačítka 
na  rukojeti hadice umožnují elektronickou regulaci 
vysávání nebo zmáčknutím označeného tlačítka vy-
pnutí či zapnutí celého systému. Unikátní tvar telesko-
pu a hubice ve  tvaru dvojitého D spolu s utěsněním 
AeroProTM zajišťují vyšší výkon a nižší hlučnost.

SAMOČISTÍCÍ FILTR
Exkluzivní vertikálně pohyblivý samočistící filtr Beam 
spolu s GORETM technologií filtrují 98 % částic velikos-
ti 0,3 mikronu bez nutnosti nákupu jakýchkoliv sáčků! 
Beam samočistící filtr dokonale chrání HE motor a za-
ručuje tak dlouhou životnost při stálém 
vysokém výkonu celého systému.

KARTÁČ 3 V 1 
S příslušenstvím 3 v 1 umístěným na teleskopické 
trubce máte ten správný kartáč vždy po ruce. Kartáč 
3 v 1 se velmi snadno přemění z prachového kartáče na 
šterbinu a dále na kartác na čalounění.

PRACHOVÝ KANYSTR
Lehkým zmáčknutím prstence na dvou místech uvol-
níte prachový kanystr. Opětovné nasazení kanystru 
na agregát provedete snadno i pomocí jedné ruky.  
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E X C E L L E N C E +
TECHNOLOGIE HIGH INTELLIGENT
Alliance nabízí obousměrnou komunikaci mezi vysava-
čem a hadicí. Na LCD displeji jsou zobrazeny systémo-
vé hodnoty, otáčky motoru, upozornění na vyprázdně-
ní prachového kanystru, ikona zobrazující připojenou 
hadici, hodiny se systémovým kódem. LCD displej 
s úsporným režimem obrazovky, s elegantním podsví-
cením a  pohybovým senzorem a  intuitivní navigační 
tlačítka.



Model: Excellence plus

Napětí (V) 230

Sací výkon (Airwatt) 700

Vzduchový výkon (l/s) 52.9

Sací podtlak (mm H2
O) 3610

Motor HE Flow-Thru

Rozměry (š x v) 280 x 1040 mm

Parametry:

Objem prach. kanystru (l) 15

Quick Clean ventil elektricky napájený

Typ filtrace vertikálně pohyblivá

Typ filtru samočistící filtr GoreTM

HEPA Filtr volitelný

Smart Screen: High intelligent

Indikace zapnutí systému ano

Podsvícený LED displej ano

Pohybový senzor ano

Indikace naplnění 
prachového kanystru

ano

Zobrazení stupně výkonu ano

Indikace zapojení hadice ano

Ovládací tlačítka ano

Indikace poruchy motoru ano

Hodiny ano

Chybová hlášení ano

high efficiency
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