BEAM Alliance

System odkurzaczy centralnych

Twoje otoczenie, zawsze czyste.
Gdy wiesz, że możesz się wyluzować i że każdy bałagan da się szybko
posprzątać, czujesz się naprawdę wolny. Wiesz, że w ręku masz najlepsze
narzędzie do sprzątania – wystarczająco ciche i łatwe w użytkowaniu, by
zabawa mogła trwać nadal.

Nowoczesna
technologia tłumienia
hałasu w zestawieniu
z otaczającymi Cię
dźwiękami.

Świergot ptaków
BEAM Alliance
Dzwonek do drzwi
Dzwonek telefonu
Płaczące dziecko
Odgłos pioruna

46 dB
68 dB
80 dB
80 dB
110 dB
120 dB

Cichy sposób sprzątania
Innowacyjny wzór rączki w kształcie podwójnej
litery D pozwala na cichszą pracę oraz uzyskanie
skuteczniejszego sprzątania, a ponieważ jednostka
centralna znajduje się poza strefą mieszkalną,
słychać tylko cichy szmer powietrza.
Odkurzaj kiedykolwiek chcesz, a i tak usłyszysz ten
ważny telefon.

Bałagan to już nie problem
Przy codziennym sprzątaniu zawsze możesz liczyć na nowe jednostki
BEAM Alliance. Ta niesłychana siła ssania i skuteczność sprzątania nie
zanika z czasem, gdyż silnik został przetestowany na przestrzeni 10 lat
regularnego odkurzania. Przez cały okres użytkowania BEAM Alliance
będzie usuwać 100% brudu i kurzu, z jakim będzie miał kontakt, z każdej
powierzchni w Twoim domu.

Lekka pomoc domowa
Z pomocą BEAM Alliance odkurzanie znacznie ułatwia utrzymanie domu
w czystości, gdyż nie będzie to już podnoszenie ciężarów czy bieg z
przeszkodami. Lekki wąż i poręczne akcesoria umożliwiają łatwy dostęp
do każdego z poziomów domu, od podłogi aż po sufit, bez mocowania się
z nieporęcznym odkurzaczem przenośnym.

System BEAM Alliance jest zawsze
gotowy, gdy Wy jesteście gotowi.
Wystarczy wsunąć wąż do gniazda i już!

Mając jedynie trzykilogramowy wąż, można
łatwo manewrować wokół mebli w przestrzeni
mieszkalnej dowolnych rozmiarów.

Nie ma powodów do kichania
Wielu alergologów poleca swoim pacjentom system odkurzaczy centralnych
jako najlepszy sposób usuwania zanieczyszczeń z powietrza w domu. Wysoce
skuteczne odkurzanie zanieczyszczeń z przestrzeni mieszkalnej stanowi tu o
różnicy między systemem odkurzaczy centralnych a odkurzaczami przenośnymi.
Naukowcy prowadzący badania kliniczne ustalili, że używanie odkurzacza
centralnego poprawia jakość powietrza we wnętrzu i redukuje objawy
powszechnych alergii. System odkurzacza centralnego BEAM usuwa 100%
schwytanego brudu, kurzu, roztoczy, pyłków roślin i naskórka z twojego domu.

Wyeliminuj cyrkulację powietrza
W przeciwieństwie do odkurzaczy
przenośnych, które po odfiltrowaniu
zanieczyszczeń wydmuchują powietrze do
pomieszczenia w którym aktualne pracują
powodując unoszenie się kurzu oraz innych
zanieczyszczeń z jeszcze nieuprzątniętych
powierzchni, przy zastosowaniu odkurzacza
centralnego BEAM powietrze oczyszczone
przez filtr jest odprowadzane na zewnątrz
budynku.

Procentowa
poprawa
w zakresie
objawów
najczęstszych
alergii

Nosowe

47%

Nienosowe

48%

Oczne
Sen

61%
44%

Wygoda pod ręką
Innowacyjny produkt jakim jet BEAM Alliance przenosi odkurzanie
na nowy poziom. Współpraca z naszymi klientami i badanie ich
nawyków w zakresie sprzątania zaowocowała wypracowaniem
szeregu usprawnień w naszych systemach odkurzaczy, jak na
przykład szczotka 3-w-1, sterowanie w rączce czy dwukierunkowa
komunikacja pomiędzy rączką węża a jednostką centralną.

Wygodna szczotka 3-w-1
jest zawsze pod ręką. Aby
użyć jej do czyszczenia
tkanin, należy otworzyć ją
całkowicie.

Aby użyć jej do
czyszczenia szczelin,
krawędzi i zakamarków,
należy zamknąć
końcówki szczotki.

Wsuń zamkniętą końcówkę
„szczelinową” do rączki, a otrzymasz
szczotkę z włosiem do odkurzania.
Miękkie włosie pozwala na łatwe
odkurzanie powierzchni bez ich
uszkodzenia.
Przyciski umieszczone na rączce
umożliwiają włączanie i wyłączanie
urządzenia, a także na regulację siły
ssania podczas pracy.

Duma
z czystości
Mając system odkurzacza
centralnego BEAM Alliance,
mogą Państwo mieć pewność,
że Wasz dom jest czysty i że
stworzyli Państwo zdrowe,
relaksujące środowisko dla
siebie i swojej rodziny.

Rozsądna innowacja
Silnik HE

Inteligentny ekran

Wysoce wydajny silnik technologii High
Efficiency stanowi serce każdego systemu
BEAM Alliance. Silniki HE cechują się duża
efektywnością przy zużyciu o 30% mniej
energii niż tradycyjne silniki stosowane w
odkurzaczach centralnych.

Interaktywny ekran pomaga
użytkownikowi śledzić pracę
systemu odkurzacza centralnego.

Gniazdo do
szybkiego
odkurzania
Otwiera się łatwo za jednym
dotknięciem palca. Jest
one zasilane i umożliwia
sterowanie systemem z
rękojeści węża. Gniazda do
szybkiego odkurzania używa
się do szybkich prac w pobliżu
jednostki centralnej.

Zbiornik mocowany
na wcisk
Aby opróżnić pojemnik, należy
po prostu nacisnąć obręcz w
dwóch dowolnych miejscach
i pociągnąć w dół. Pojemnik
łatwo umieścić z powrotem –
można to zrobić „jedną ręką”.

Filtracja HEPA

Zastosowanie opcjonalnego
filtru HEPA w odkurzaczu
BEAM Alliance wyklucza
potrzebę odprowadzenia
powietrza na zewnątrz
budynku.

Filtr samoczyszczący

Jedyny w swoim rodzaju
samoczyszczący filtr BEAM z
technologią GORE™ odfiltrowuje
98% cząstek wielkości 0,3 mikrona.
Samoczyszczący filtr BEAM
przedłuża sprawność i chroni
silnik HE, dzięki czemu siła ssania
pozostaje niezmienna.

Szczotka 3-w-1

Interfejs BEAM
Alliance

Mając przy sobie szczotkę 3-w-1, masz
zawsze pod ręką właściwe narzędzie.
Łatwo je przekształcić ze szczotki do
odkurzania w szczotkę szczelinową lub
do tkanin.

Ergonomiczna rączka
komunikuje się z jednostką
centralną BEAM Alliance,
aby użytkownik wiedział,
jak działa system podczas
odkurzania.

Szczotka do podłóg
Combo

Wciśnięcie przycisku na szczotce
powoduje zmianę funkcji do twardych
podłóg na funkcję do dywanów.

Wąż odporny na
zgniatanie
Dostępny w wersjach długości 9, 10
i 12 metrów. Uniwersalne zakończenie
pasuje do większości gniazdek.

Poznaj naszą rodzinę

Model:

625SBE

650TBE

675SCE

700TCE

Airwatt

625

650

675

700

Podciśnienie (kPa)

31,8

33,1

34,1

35,4

Przepływ powietrza (l/s)

48,7

50,6

51,0

52,9

Moc nominalna (Wat)

1500

1500

1600

1600
1750

Moc maksymalna (Wat)

1650

1650

1750

Pojemność zbiornika (l)

15

15

15

15

System filtracji System
filtracji

Cyklon + samoczyszczący się Filtr
Gore-Tex™

Cyklon + samoczyszczący
się Filtr Gore-Tex™

Cyklon + samoczyszczący się
Filtr Gore-Tex™

Cyklon + samoczyszczący się
Filtr Gore-Tex™

Natężenie hałasu (dB)

68 dB

68dB

68db

68dB

Tak

Tak

Tak

Tak

Gniazdo z sterowaniem
w obudowie
Zbiornik antybakteryjny

+

+

+

+

Anty wibracyjny system
mocowania

+

+

+

+

Eklran LCD
Wysokość x średnica
(cm)

tak

tak

tak

tak

91 x 38

108 x 38

91 x 38

108 x 38

Gwarancja (latra)

5

5

5

5

Maks. dług. Instalacji
(mb)

25

40

50

65

Maks. ilość gniazd

5

7

9

12

BEAM Alliance

System odkurzaczy centralnych

System godny zaufania
Od ponad 55 lat BEAM wyznacza standardy
w branży odkurzaczy centralnych, a BEAM
Alliance jest najnowszym z długiego
szeregu innowacyjnych produktów, który
podnosi poprzeczkę wśród producentów
odkurzaczy centralnych.
Przyłączenie się do firmy Electrolux,
z jej światową reputacją w zakresie
innowacji i jakości, stanowiło dla BEAM
naturalne posunięcie, przynoszące owoc
w postaci najlepszych w swej klasie
produktów na całym świecie. W ponad
50 krajach nasza marka uznana jest za
jedną z najlepszych.

Dystrybucja:
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Gdy chcesz najlepszego,
chcesz BEAM!

