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„A Dyson mérnökei 20 éve 
tökéletesítik a ciklon techno-
lógiát. Az oszcilláló kúpokkal 
ellátott Dyson Cinetic™ tech-
nológiás készülékek még a 
mikroszkópikus méretű porré-
szecskéket is felszívják a por-
tartályba. A szétválasztás olyan 
hatékony, hogy nincs szük-
ség porzsákra, de még mos-
ható szűrőre sem, így pedig a 
szívóerőt semmi sem gátolja“

James DYSON
Feltaláló és mérnök



A pórusok eltömődése 
gyengíti a porzsákos ké-
szülékek szívóerejét.

A porzsák legfőbb funkci-
ója, hogy magába zárja a 
port és a koszt. De a finom 
szemcséjű por eltömíti mind 
a szűrőt, mind a porzsák 
apró légáteresztó pórusait. 
Így a készülék szívóereje 
csökken és ezt csak porzsák 
vagy szűrő cserével/mosás-
sal lehet megoldani.

Az kis szívóerejű ciklon 
technológia miatt a szét-
választás nem effektív.

A legtöbb porzsák nélkü-
li porszívó szétválasztási 
eljárása nem elég effektív, 
így elsődleges funkciójának 
végrehajtására korlátozott. 
Az a por pedig, amely nem 
kerül a portartályba, az 
eltömítheti a szűrőt, így a 
szívóerő csökken, és a fo-
lyamat indul elölről.

Mi a baj más porszívókkal? Dyson Cinetic™ technológia

Minden porszívó veszít 
szívóerejéből
A Dyson Cinetic™ nem

A készülékben 54 db oszcil-
láló kúp található, amelyek 
meggátolják a ciklonok 
eltömődését. A szétválasztási 
eljárás így olyan hatékony, 
hogy nincs szükség porzsák-
ra, de még mosható szűrőre 
sem - a szívóerőt semmi sem 
gátolja.

A készüléket 
úgy tervezték, 
hogy 10 év 
használat alatt 
ne veszítsen 
szívóerejéből 
(ez megfelel az 
EU IEC 60312-
1 5.9 irányel-
vének)

A készülékben 54 db 
oszcilláló kúp található

Az oszcilláló 
kúpoknak hála 
a ciklonok nem 
tömődnek el

A por és a 
kosz átjut a 
portartályon

Sok por és 
kosz jut el a 
szűrőig

Kis szívóerejű 
ciklon techno-
lógia

A légátáram-
lás gyengül, 
ahogy a por-
zsák telítődik

A por és a 
kosz eltömíti 
a porzsák 
pórusait



A kibocsátott levegő tisztább, mint 
bármely más készülék esetében!
A Dyson porszívóinak szívóerejét számtalan 
független intézet tesztelte már. A készülékből 
távozó levegő elképesztő minőségét klinikai 
tesztek bizonyítják. A kifújt levegő tisztább, 
mint a lakásban található (allergének nélküli). 
Készülékeink tehát ideálisak az allergiában 
szenvedőknek.  

Magába zárja az 
allergéneket tiszta 
levegőt bocsát ki.
A dyson készü-
lékek a 0,5 mikron 
méretű port is 
felszívják

Allergiásoknak ajánlott termék

Nincs szükség szűrőre, porzsákra.
Nincsenek extra költségek.
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A „BAF“ logo a British Allergy Foundation hivatalos márkajelzése. Az „All-
ergie Suisse“ logo, a Service Allergie Suisse SA hivatalos márkajelzése.

A legtöbb porszívó tartalmaz porzsákot, de le-
galább is szűrőt. Ezeket szabályos időközönként 
cserélni, mosni kell. Hosszú évek alatt a költsé-
gek akár több százezres tételeket is jelenthet-
nek. A Dyson porszívói csak mosható szűrőt 
tartalmaznak. A Cinetic készülékek pedig még 
ezt sem. Nincsenek tehát extra költségek.

* A porzsákoknál 1.000 Ft-os, a szűrőknél pedig 8.000 Ft-os átlagos havi költséggel számoltunk. 



  

DC52 
Allergy

Animal Pro

DC63

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincsenek extra költségek
Nincs szívóerő veszteség
Dyson BallTM technológia
Dyson V4 digitális motor
Minden padló típusra
Kompakt méret
5 év garancia

DC52

Nincs porzsák
Nincs szűrő
Nincsenek extra költségek
Nincs szívóerő veszteség
Dyson CineticTM technológia
Dyson BallTM technológia
A legjobb kibocsátási érték
Minden padló típusra
5 év garancia

DC37c

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincsenek extra költségek
Nincs szívóerő veszteség
Dyson BallTM technológia
Minden padló típusra
5 év garancia

Hagyományos 
porszívók

DC33c

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincsenek extra költségek
Nincs szívóerő veszteség
Dyson BallTM technológia
Minden padló típusra
5 év garancia

DC33c 
Origin

DC37c 
Allergy
Parquet

DC63 
Allergy

Allergiásoknak ajánlott termék

Allergiásoknak ajánlott termékAllergiásoknak ajánlott termék



  

Vezeték nélküli 
porszívók - V2 motor

DC34

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincsenek extra költségek
Nincs szívóerő veszteség
Dyson V2 digitális motor 
Root CyclonTM technológia
Li-ion akkumulátor(20 perc)
A tartályt könnyű kiüríteni
Kompakt méret
2 év garancia

DC43

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincsenek extra költségek
Nincs szívóerő veszteség
Dyson V2 digitális motor 
Root CyclonTM technológia
Li-ion akkumulátor(20 perc)
A tartályt könnyű kiüríteni
Kompakt méret
2 év garancia

DC45 
Standard

DC34 
Standard

DC43 
Standard

Animal Pro

DC45

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincsenek extra költségek
Nincs szívóerő veszteség
Dyson V2 digitális motor 
Root CyclonTM technológia
Dokkoló állomás
Li-ion akkumulátor(20 perc)
A tartályt könnyű kiüríteni
Minden padlótípusra
2 év garancia

Néhány fontos érv:
 
A Dyson morzsaporszívói
és vezeték nélküli porszívói 
Li-Ion-os akkumulátorral 
működnek, így az egész 
lakásban, de akár az 
autóban is könnyen 
használhatóak. Kiegészítő 
fejeinkkel a kárpit vagy 
matracfisztítás is hatékony 
és egyszerű.  



  

Vezeték nélküli
porszívók - V6 motor

V6 Fluffy

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincs szívóerő veszteség
Dyson V6 digitális motor 
2 Tier Radial CyclonTM 
Dokkoló állomás
Li-ion akkumulátor(20 perc)
A tartályt könnyű kiüríteni
Soft Roller Clean head
2 év garancia

V6 Absolute

Nincs porzsák
Mosható HEPA szűrő 
Nincs szívóerő veszteség
Dyson V6 digitális motor 
2 Tier Radial CyclonTM 
Dokkoló állomás
Li-ion akkumulátor(20 perc)
A tartályt könnyű kiüríteni
Új Motorizált turbina fej
Új padlótisztító fej 
2 év garancia

V6
Total Clean

V6
Fluffy

V6
Absolute

V6 Total Clean

Nincs porzsák
Mosható HEPA szűrő
Nincs szívóerő veszteség
Dyson V6 digitális motor 
2 Tier Radial CyclonTM 
Dokkoló állomás
Li-ion akkumulátor(20 perc)
A tartályt könnyű kiüríteni
Soft Roller Clean head
2 év garancia

Soft Roller Clean head - Kényes padlóra

V6

Nincs porzsák
Mosható szűrő
Nincs szívóerő veszteség
Dyson V6 digitális motor 
2 Tier Radial CyclonTM 
Dokkoló állomás
Li-ion akkumulátor(20 perc)
A tartályt könnyű kiüríteni
Motorizált turbina fej
2 év garancia

V6
Standard
Up Top

Animal Pro

HEPA
szűrő



A világ legerősebb vezetéknélküli 
porszívója - Az új V6-os sorozat
A Dyson V6-os modelljeinek saját fejlesztésű digitális 
motorja akár 100 W-os szívóteljesítményre is képes, 
ezzel erősebb minden a piacon található vezetéknélküli 
por-szívónál, sőt vetekszik egyes vezetékes modellekkel is. 
A sorozat készülékei különböző saját fejlesztésű fejekkel 
rendelkeznek, hogy minden felületen használhassuk őket. 

Kényelmes 
dokkoló 
állomás

AirMultiplier technológia
Lapátok nélkül
A Dyson AirMultiplier-technológiája forradalmi újítás! 
Termékeink nem a hagyományos lapátos légkeveré-
si elven működnek. A levegőt a lábazatba zárt motor 
szívja be, majd a gyűrű formájú felső részbe továbbítja, 
ahol áramlása felgyorsul. Az eredmény egy egyenletes 
levegőáramlást biztosító 21. századi termék, amely halk, 
biztonságos és modern.

Dyson V6-os 
digitális motor

2 Tier Radial 
Ciklon technológia

Könnyű 
alumínium 
hosszabbító cső

egyenletes, 
erőteljes 
légáramlás

Elsődleges 
levegőfelvétel

A levegő a 
gyűrű mögül 
is beáramlik

A felgyorsított 
levegő meg-
mozgatja a gyűrűn 
túli levegőt is

A gyűrű belső 
kialakítása egy 
helyre koncentrálja 
a levegőáramlást



  

AM08
fehér/ezüst

AM08

Nincs lapát
Dyson digitális motor
Oszcilláló mozgás
Torony méret
Remek levegőkeringetés
Nagyobb szobákba
Állítható a fej dőlésszöge
Állítható ventilációs erő
Távirányító

AM09

Nincs lapát
Dyson digitális motor
Oszcilláló mozgás
Kompakt, asztali méret
Remek levegőkeringetés
Fűtési funkció (0-37°C)
Állítható dőlésszög
Állítható ventilációs erő
Koncentrált és szórt 
ventilálás (Jetfocus)
Távirányító

AM09
fehér/ezüst

AM07

Nincs lapát
Dyson digitális motor
Oszcilláló mozgás
Torony méret
Remek levegőkeringetés
Nagyobb szobákba
Állítható dőlésszög
Állítható ventilációs erő
Távirányító

AM07
fehér/ezüst

AM06
30 cm fehér/ezüst
25 cm acél/kék

Ventilátorok

AM06

Nincs lapát
Dyson digitális motor
Oszcilláló mozgás
Kompakt, asztali méret
Két átmérővel 
(30cm/20cm)
Remek levegőkeringetés
Állítható dőlésszög
Állítható ventilációs erő
Távirányító



  

Kiegészítők

Matractisztító fej

Matractisztításra

Puha porkefe

Puha szénszálas 
portörlő kefe

Up Top fej

Polcok, szekrények 
tetejének tisztítására

Tangle-free fej

Hosszú szálú haj, 
kutyaszőr felszívására

Stubborn fej

Makacs foltok ellen

Parketta fej

Flexibilis 
parkettatisztító fej

Univerzális fej

Kombinált padló- ill. 
szőnyegtisztító fej

Dog Groomer fej

Kutyaszőr kefe és 
szívófej

Turbinafej

Motorizált szőnyeg-
tisztító fej

Musclehead fej

Automatikus padló- 
ill. szőnyegtisztító fej



Műszaki adatok

Készüléktípusok
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Hagyományos porszívók * * * * * *
Ball technológia * * * * * *
Cinetic technológia * *
Radial Root ciklon technológia * * * *
Előszűrő * * * *
Univerzális fej * * * * * *
Turbinafej *
Parkettafej * *
Tangle-free fej *
Vezetéknélküli porszívók * * * * * * * * * *
Dyson V2 digitális motor * * * *
Dyson V6 digitális motor * * * * * *
Li-Ion akkumulátor * * * * * * * * * *
2 Tier Radial ciklon technológia * * * * * *
Előszűrő / HEPA utószűrő */ */ */ */ */ */ */ */ */* */*
Dokkoló állomás * * * * * *
Turbinafej * * * * * * *
Parkettafej *
Soft Roller Clean head fej * *
Ventilátorok * * * * *
Hűtés / Fűtés */* */ */ */ */

Motorteljesítmény (W) 840 840 840 1200 1200 1150 200 200 200 200 350 350 350 350 350 350 2000
/42 26 26 56 60

Szívóteljesítmény (W) 260 260 260 260 260 170 28
/65

28
/65

28
/65

28
/65

28
/100

28
/100

28
/100

28
/100

28
/100

28
/100 - - - - -

Készülék súlya (kg) 4,84 4,84 4,84 7,8 7,8 4,84 2,2 2,03 2,3 2,3 2,03 2,11 2,11 2,3 2,3 2,3 2,67 1,83 1,83 2,85 3,86

              - Magasság (mm)
Méretek - Mélység (mm)
              - Szélesség (mm)

368
507
262

368
507
262

368
507
262

368
507
262

368
507
262

253
361
193

204
318
114

204
318
114

204
318
114

204
1120
114

211
1180
134

208
1214
134

208
1214
134

208
1208
134

208
1268
134

208
1268
134

595
112
153

500
100
308

552
100
356

1007
110
190

1408
107
450

Színek ezüst
sárga

ezüst
kék

ezüst
sárga

ezüst
arany

ezüst
nikkel

ezüst
nikkel

ezüst
pink

ezüst
sárga

ezüst
lila

ezüst
fehér

ezüst
fehér

pink
nikkel

lila
nikkel

kék
nikkel

pink
nikkel

piros
nikkel

fehér
ezüst

kék
szürke

fehér
ezüst

fehér
ezüst

fehér
ezüst
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KÁVÉ & HŰTŐ PROFI Kft.
1118 Budapest | Budaörsi út 46.
Tel: +36 1 248 0095 | Fax: +36 1 248 0096
@: info@khprofi.hu

www.dyson.hu | www.khprofi.hu

A Dyson termékek hivatalos magyarországi forgalmazója:


