B E A M P L AT I N U M

Jednotka s integrovanou vysavačovou zásuvkou vhodná pro rodinné domy
s menší podlahovou plochou. Samočisticí systém filtrace GORETM.

SC335

TLUMIČ VÝFUKU
BEAM Platinum

SC3

Tlumič hluku umístěný na výfuku centrálního vysavače
Vám zaručuje minimální hlučnost pro okolí při jeho
používání.
Tlumič
výfuku
Jednotka
Tlumič hluku umístěný na výfuku centrálního
vysavače Vám zaručuje minimální hlučnost
pro okolí při jeho používání.

BY-PASS MOTORY

si
vysavačovou
vhodná pro
s menší pod
Samočisticí
GORETM.

Nové By-Pass motory v centrálních vysavačích Platinum mají
delší životnost a o třídu vyšší výkon než
By-Pass
motory
předešlá řada motorů.

Nové By-Pass motory v centrálních
vysavačích Platinum mají delší životnost
a o třídu vyšší výkon než předešlá řada
motorů.

ZÁSUVKA NA AGREGÁTU
Vysávací zásuvka umístená prímo na agregátu, umož-

Zásuvka
na agregátu
nuje vysávání
v blízkosti agregátu centrálního vysavače zásuvka
např v umístěná
garáži přímo
bez potřeby
vysavačové zásuvky
Vysávací
na agregátu
umožňuje
vysávání vdo
blízkosti
nainstalované
zdi. agregátu
centrálního vysavače např. v garáži bez
potřeby vysavačové zásuvky nainstalované
do zdi.

PRŮHLEDNÝ PRACHOVÝ KANYSTR
Průhledný
Průhlednýprachový
prachovýkanystr
kanystr Vám umožňuje snadnou
kontrolu
jeho zaplnění
bez
nutnosti jeho sejmutí.
Průhledný
prachový
kanystr Vám
umožňuje
snadnou kontrolu jeho zaplnění bez nutnosti
jeho sejmutí.

UPEVNĚNÍ PRACHOVÉHO KANYSTRU

Upevnění prachového kanystru

Sejmutí a nasazení prachového kanystru se provádí
Sejmutí
a nasazení
prachového
kanystru
snadno
lehkým
pootočením
prachové nádoby.
se provádní snadno lehkým pootočením
prachové nádoby.

Samočistící
filtr
SAMOČISTÍCÍ

FILTR

Exkluzivní
vertikálně
pohyblivýpohyblivý
samočistící samočistící filtr Beam
Exkluzivní
vertikálně
TM
technologiífiltruje 98 % částic velikosfiltrspolu
Beam s
spolu
s GORE
TM
GORE
technologií
filtruje 98 % částic velikosti 0,3 mikronu
ti 0,3 mikronu bez nutnosti nákupu jakýchkoliv sáčků!
bez nutnosti nákupu jakýchkoliv sáčků!
Beam
samočistící
filtr dokonale
chrání motor a zaručuBeam
samočistící
filtr dokonale
chrání
je tak
dlouhou
a stálý vysoký
motor
a zaručuje
tak životnost
dlouhou
výkonacelého
systému.
životnost
stálý vysoký
výkon
celého systému.

B E A M P L AT I N U M

SC335

Model:

SC 335

Napětí (V)

230

Sací výkon (Airwatt)

590

Vzduchový výkon (l/s)

58,19

Sací podtlak (mm H2O)

2962

Motor

By-Pass

Rozměry (š x v)

280 x 890 mm

Parametry:
Objem prach. kanystru (l)

15
ano

Quick Clean ventil
Typ filtrace

vertikálně pohyblivá

Typ filtru

samočistící filtr GORETM

Soft Start

ano

Atlis - montážní systém

ano

Anti - Carbon filtr

ano

Anti - Vibration

ano

Distributor:

Výhradní dovozce pro ČR a SR: BEAM ČR s. r. o., V Areálu 1227, 252 42 Jesenice u Prahy
tel.: 244 471 297 | e-mail: beam@beam.cz | www.beam.cz

