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LUX
POWERPROF
VÁŠ PARTNER PŘI PRÁCI



KOBEREC, DLAŽBA, PVC, DŘEVĚNÁ PODLAHA, MATRACE A ČALOUNĚNÍ VYŽADUJÍ 
RŮZNÉ POSTUPY ČIŠTĚNÍ. LUX NABÍZÍ MODERNÍ VÝKONNÝ SYSTÉM PRO USPOKOJENÍ 
VŠECH POŽADAVKŮ V PROFESIONÁLNÍM SEGMENTU.

SACÍ VÝKON
Optimalizovaný průtok vzduchu 
a exklusivní komponenty 
zajišťují silný sací výkon.

KULATÝ A KOMPAKTNÍ
Kulatý tvar a kompaktní 
rozměry činí POWERPROF 
agilním, obratným a 
šikovným.

BEZPEČNÝ A PRAKTICKÝ
Integrované kabelové propojení 
od nádoby pro prach až po moto-
rový klepač koberců činí přístroj 
bezpečným a praktickým.

NÁRAZNÍK
Měkký nárazník chrání 
nábytek a zařízení před 
nárazy.

AGILNÍ
Agilní a nehlučný, 
Lux POWERPROF 
vás následuje 
kdekoliv.

HADICE
Díky plně otočným kloubům na obou 
koncích je hadice velice flexibilní a 
snadno ovladatelná.

AKČNÍ RÁDIUS
18 metrů pracovního 
rádiusu dovoluje uklízet na 
velké ploše bez nutnosti 
změny zásuvky.



TICHÉ UKLÍZENÍ
Kombinace vysoce výkonného motoru a hluk pohlcující konstrukce 
činí POWERPROF velice tichým i při nastavení vyšší rychlosti.

SNADNO OVLADATELNÝ
Měkčená rukojeť je velice příjemná a zaručuje bezpečné držení. 
Motorový kartáč lze snadno ovládat dálkovým vypínačem.

ENERGETICKY ÚSPORNÝ
Plný výkon nebo Eco režim - snadno zvolíte pomocí nožního pedálu 
dle vašich potřeb.

PRŮMYSLOVÝ MOTOR
Hodnota za peníze: životnost více než 1400 hodin.

PRAKTICKÉ MADLO PRO PŘENÁŠENÍ
Ergonomicky vyvinuté a perfektně vyvážené pro pohodlné přenášení.

KAPACITA PRACHOVÉHO SÁČKU
Syntetický 3 vrstvý prachový sáček má kapacitu 10 litrů a jeho odolný 
materiál odolává i lehké vlhkosti. HEPA H10 filtr chrání motor a 
pečuje o čistý vzduch.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Prakticky uložené a vždy na dosah díky integrovanému úložného 
prostoru.



Lux Czech s.r.o.
Rubeška 215/1 190 00 Praha 9 – Vysočany
Tel 220 000 871
www.luxforlife.cz  
info@luxforlife.cz

TECHNICKÁ DATA
Napětí Volt 230
Jmenovitý příkon Watt 1.200
Sací výkon Watt 322
Podtlak mbar 290
Průtok vzduchu l/s 37
Hlučnost dB(A) 73
Váha kg 6,2
Výška cm 34
Průměr cm 32
Délka kabelu m 15
Pracovní rádius m 18
Délka hadice m 2,5
Prachový sáček Liter 10

EXKLUSIVNÍ VOLITELNÉ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

KLEPAČ MATRACÍ PL 1
Klepač matrací PL 1 je ideálním nástrojem 
pro efektivní odstraňování vlasů, textilních 
vláken, roztočů a hluboce zakořeněných 
nečistot z matrací a čalounění. Navíc díky 
své kompaktnosti a lehkosti je zvláště 
užitečný.

MOTOROVÝ PODLAHOVÝ KARTÁČ PB 
POWERPROF
Neexistuje lepší kartáč pro čištění hluboce 
zakořeněných nečistot z koberců. Díky 
svému výkonnému motoru, vysoké kvalitě 
kartáčů a praktickým 37 cm šířky jsou 
koberce čisté, barvy jsou svěží a vlákna 
jsou chráněné v každém okamžiku.

PRAKTICKÉ STANDARTNÍ 
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Malá kombinovaná hubice je ideální pro 
utíraní prachu a pro vysávání čalouněného 
nábytku.


