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VEZETÉKNÉLKÜLI PORSZÍVÓK

Kérje szakértőink segítségét bemutatótermünkben
vagy látogasson el a dyson.hu oldalra

 

Szívóteljesítménye kétszerese 
más vezetéknélküli porszívókénak
a tisztítófejnél 1

Intelligens technológia a teljesítmény
és az üzemidő optimalizálásáért.
Hatékony tisztítás minden felületen.

133mm 133mm135mm – FRONT COVER135mm – BACK COVER



Vezeték nélkül. Gond nélkül.
Nincs mit kibogozni, bedugni, nincs amibe belegabalyodna, 
vagy ami a mozgásban akadályozná.

Kézi porszívóvá alakítható
A Dyson saját tervezésű kiegészítőinek és a vezetéknélküliség adta 
szabadságnak köszönhetően, sokkal széleskörűbben használható, 
mint csupán padlótisztításra.

A magasabban lévő felületek megtisztítása
A legfontosabb alkatrészek, mint a motor és az akkumulátor
a markolat közelében kaptak helyet, melynek köszönhetően 
a porszívó súlyelosztása kedvezőbb. Ezáltal magasabban, 
vagy mélyebben található felületeket is könnyedén elérhetünk.

Mindig használatra készen
Töltőegységgel szerelt dokkolóállomás, melyről csak leveszi 
és használja, amikor csak szükséges.

Extra kiegészítők
Minden vezetéknélküli porszívóhoz tartozik egy kombi szívóka 
és résszívó fej. 

2 év garancia
Az alkatrészekre és a javításokra  

 

 

 

 

A Dyson vezetéknélküli porszívók nyújtotta előnyök
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extra kiegészítő5

20%-kal nagyobb 
szívóteljesítmény 
a Dyson Cyclone V10 
porszívóhoz képest. 3

Az LCD kijelző segítségével 
könnyen válthat a három 
tisztítási üzemmód között. 

Akár 60 perces üzemidő
padlótisztításra is. 2

 

A High Torque tisztítófej  
a különböző padlótípusoknak 
megfelelően automatikusan 
állítja a szívóteljesítményt.

A Soft roller tisztítófej felszívja 
az egészen apró és a nagyobb 
konyhai és háztartási 
szennyeződéseket is a 
keménypadlóról, illetve résekből. 

 

20%-kal nagyobb 
szívóteljesítmény 
a Dyson Cyclone V10 
porszívóhoz képest. 3

Az LCD kijelző segítségével 
könnyen válthat a három 
tisztítási üzemmód között. 

Akár 60 perces üzemidő
padlótisztításra is. 2

 

A Direct drive tisztítófej nagy 
hatékonysággal távolítja el 
a háztartási szennyeződéseket 
a különböző felületekről.  
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133mm 133mm135mm – REVERSE BACK135mm – REVERSE FRONT

1. A szívóteljesítmény az EN 60312-1 CL5.8 és CL5.9 szabvány alapján, teli tartállyal MAX üzemmódban tesztelve. 
 Az összehasonításban más Dyson készülékek nem vettek részt. 

2. Eco üzemmódban, kemény padlón használva. További információkért kérjük, keresse fel a Dyson weboldalát. 
3. A szívóteljesítmény az EN 62885-2 CL5.8 és CL5.9 szabvány alapján a cső torkolatánál, teli tartállyal 

 MAX üzemmódban tesztelve. 
4. Eco üzemmódban, nem motorizált fejjel használva. 

A direct drive tisztítófej nagy 
hatékonysággal távolítja el 
a háztartási szennyeződéseket 
a különböző felületekről. 

A Soft roller tisztítófej 
felszívja az egészen apró 
és a nagyobb konyhai és 
háztartási szennyeződéseket 
is a keménypadlóról, illetve 
résekből.

Akár 60 perces üzemidő 
szívóerő veszteség nélkül. 4

A direct drive tisztítófej nagy 
hatékonysággal távolítja el 
a háztartási szennyeződéseket 
a különböző felületekről. 

Akár 60 perces üzemidő 
szívóerő veszteség nélkül. 4

A Direct drive tisztítófej nagy 
hatékonysággal távolítja el 
a háztartási szennyeződéseket 
a különböző felületekről. 

Akár 40 perces üzemidő, 
teljesítménycsökkenés 
nélkül. 4

A Soft roller tisztítófej 
felszívja az egészen apró 
és a nagyobb konyhai és 
háztartási szennyeződéseket 
is a keménypadlóról, illetve 
résekből.

A Direct drive tisztítófej nagy 
hatékonysággal távolítja el 
a háztartási szennyeződéseket 
a különböző felületekről. 

Akár 30 perces üzemidő, 
teljesítménycsökkenés 
nélkül. 4

A Direct drive tisztítófej nagy 
hatékonysággal távolítja el 
a háztartási szennyeződéseket 
a különböző felületekről. 

Akár 30 perces üzemidő, 
teljesítménycsökkenés 
nélkül. 4


