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PB115 (külön megvásárolható)

A PB115 motoros kefe az összes padlótípussal 
megbírkózik, köszönhetően a Powerclean és Sensiclean 
motoros keféknek, melyek segítségével a kemény 
és fi nom padlókhoz igazodik. Az automatikus kefe 
szabályozási funkció, az elülső kereső fény, a lábpedál 
és a megállító funkció könnyebbé teszi a munkát.

MULTIFUNKCIONÁLIS

INNOVATÍV

FELHASZNÁLÓBARÁT

„Az S115 nagyszerű választás volt. A 
porszívózás sokkal gyorsabb és könnyebb. A 
különböző kiegészítők nagyszerűen dolgoznak. 
Nagyon szeretem a motoros kefét, ami a 
legszűkebb helyekről is eltávolítja a port. 
Mostantól csak ezzel takarítok! Mindenkinek 
ajánlom ezt a nagyszerű készüléket.“ 

Mrs Marion Miller 

AUTOMATA SZÍVÓFEJ
Az automata fej keféjének magassága 
alkalmazkodik a tiszítandó felülethez. A 
dupla görgőknek és a jó irányíthatóságának 
köszönhetően gond nélkül tisztít az 
alacsony bútorok alatt is. 

PL115 (külön megvásárolható)

A motoros kefével alaposan eltá-
volíthatóak az atkák és allergének
a matracokból és kárpitokból.

KOMBINÁLT SZÍVÓFEJ
A kárpittisztító fej tökéletes segítség portalanításhoz, kárpit -és 
függönytisztításhoz. A radiátor kefe és a résszívó segítségével 
a legszűkebb hézagokhoz is hozzáférhet.

1901 ÓTA

PLUS X AWARD
A modern dizájnnak, a fejlett ergonómiának 
és a jól átgondolt multifunkcionalitásának 
köszönhetően az S115 elnyerte a német 
PLUS X AWARD díjat a Dizájn, a Könnyű 
kezelhetőség és a Funkcionalitás tekintetében.



INTELLIGENS TELJESÍTMÉNYSZABÁLYOZÁS
Mindössze annyit kell tennie, hogy mozgatja a kefét a padlón. 
A  világon egyedülálló Lux  fejlesztésnek köszönhetően kifejlesztettek egy intelligens 
teljesítmény szabályozó rendszert optimált energiafelhasználással. Az IPC 
szívóerő szabályozása alkalmazkodik a padló típusához és a porzsák telítettségi 
szintjéhez, ezáltal biztosítva a hatékony, folymatos tisztítást.

FELHASZNÁLÓBARÁT
A könnyű kezelhetőség, a kényelmes parkolási funkció, 
a mélytisztításhoz alkalmas széles tartozékskála, a 
nagy ikonok és a beépített porzsák - és szűrőcsere 
jelző teszi élménnyé a takarítást.

HATÉKONY TISZTÍTÁSHATÉKONY TISZTÍTÁS
Az S115-nek nem számít, hogy túl hosszú a Az S115-nek nem számít, hogy túl hosszú a 
szőnyegszál, vagy túl mély a barázda.
Az optimális szívóerő beállítással eltávolít eltávolít 
minden szennyeződést a padlóról, matracból, minden szennyeződést a padlóról, matracból, 
vagy kárpitból.

GAZDASÁGOS TISZTÍTÁSGAZDASÁGOS TISZTÍTÁSGAZDASÁGOS TISZTÍTÁS
Minimális erőfeszítéssel hatékony tisztítás!  hatékony tisztítás! 
Az S115 készüléket úgy tervezték, hogy kímélje Az S115 készüléket úgy tervezték, hogy kímélje Az S115 készüléket úgy tervezték, hogy kímélje 
a csuklóját, a vállait és a hátát a puha tapintású a csuklóját, a vállait és a hátát a puha tapintású a csuklóját, a vállait és a hátát a puha tapintású 
ergonómikus fogantyúja, állítható teleszkópos csöve és ergonómikus fogantyúja, állítható teleszkópos csöve és ergonómikus fogantyúja, állítható teleszkópos csöve és 
lápedálja révén. 

IDŐ ÉS ENERGIATAKARÉKOS
Az IPC automata rendszernek köszönhetően az S115 csak annyi 
energiát használ fel, amennyi szükséges az adott felszín gyors és 
hatékony tisztításához. 

MINŐSÉG
Modern, időtlen svájci dizájn. 
Az elegáns, rozsdamentes acél burkolat, a magas minőségű 
alkatrészek és a robosztus szerkezet biztosítja a hosszú 
élettartamot.

EGÉSZSÉGES TISZTÍTÁSEGÉSZSÉGES TISZTÍTÁS
Az S115 magában tartja a piszkot - nincsenek szagok, csak tiszta levegő.Az S115 magában tartja a piszkot - nincsenek szagok, csak tiszta levegő.Az S115 magában tartja a piszkot - nincsenek szagok, csak tiszta levegő.
Köszönhetően a többlépcsős Swiss MedicleanSwiss MedicleanTM szűrőrendszernek szűrőrendszernek
- a Swiss HEPATM- a Swiss HEPATM- a Swiss HEPA  szűrőnek, a többrétegű porzsáknak, az aktívszén  szűrőnek, a többrétegű porzsáknak, az aktívszén  szűrőnek, a többrétegű porzsáknak, az aktívszén 
szűrőnek és az antibakteriális HEPA fi lternek az S115 nem csak szűrőnek és az antibakteriális HEPA fi lternek az S115 nem csak szűrőnek és az antibakteriális HEPA fi lternek az S115 nem csak 
megtisztítja a felületeket, de a levegőt is tisztítja. megtisztítja a felületeket, de a levegőt is tisztítja. 

EGYIKONOS KIJELZŐ
Távolról is jól látható nagy ikonos kijelző, amely 
azonnal mutatja, ha porzsákot, vagy szűrőt kell 
cserélni.




