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žalieji prietaisai

Kartu pakeiskime pasaulį
Argi ne puiku sužinoti, kad Jūsų naudojami prietaisai yra pagaminti puoselėjant aplinką? Jau 90 metų 
„Electrolux“ pirmauja diegdama naujoves ir kurdama puikų dizainą. Šiandien galime didžiuotis, kad 
esame pasaulio lyderiai, – kuriame produktus, pasižyminčius išskirtinėmis aplinką tausojančiomis 
eksploatacinėmis ypatybėmis.

 

Tačiau tai ne tik mūsų nuomonė. „Electrolux“ yra vienintelė pagrindinių buitinių prietaisų gamintoja, 
įtraukta į „Dow Jones“ darnios plėtros pasaulinį indeksą (angl. „Dow Jones Sustainability World Index“). 
Taigi priklausome dešimtadaliui geriausių įmonių (iš viso jų yra 2500), įtrauktų į pasaulinius „Dow Jones“ 
indeksus.

Kaip mums tai pavyksta? Viskas prasideda nuo filosofijos ir visapusiškų produktų kūrimo, konstravimo, 
gamybos ir rinkodaros metodų. Norint sumažinti CO

2
 emisiją, svarbiausia kurti energiją taupančius 

produktus. Esame pirmieji Europoje buitinių prietaisų gamintojai, visą asortimentą paskyrę aplinkai. Šie 
prietaisai – tai vandenį ir energiją taupantys gaminiai, turintys išmaniųjų klimato funkcijų. 

Be to, naudojame vis daugiau perdirbtų medžiagų ir savo įmonėse bei gamyklose stengiamės kuo labiau 
taupyti energiją. Nuo 2005 metų energijos suvartojimą sumažinome 15 proc., todėl į aplinką pateko       
100 000 tonų mažiau anglies dvideginio (tiek CO

2
 išskiria 40 000 automobilių). Tačiau tuo neapsiribojame 

– iki 2012 metų energijos vartojimą sumažinsime dar 15 procentų. Nuolat tikriname savo tiekėjus, ypač iš 
rizikingiausių pasaulio šalių, ar jų veikla tokia pat tvari kaip ir mūsų.

„Electrolux“ taip pat yra Jungtinių Tautų pasaulinio susitarimo (UNGC) dalyvė. UNGC telkia įmones, 
Jungtinių Tautų agentūras, darbo ir pilietinę visuomenę, skatindama įgyvendinti dešimt pagrindinių 
principų žmogaus teisių, kolektyvinio derėjimosi, vaikų darbo, aplinkos ir korupcijos pažabojimo srityse. 
Visa „Electrolux“ politika, įskaitant Etikos ir Elgesio darbo vietoje kodeksus, Korupcijos ir kyšininkavimo 
pažabojimo politiką ir Aplinkos politiką, grįsta šiais principais. Jų privalo laikytis ir daugiau kaip 3800 
įmonių, tiekiančių produktus, jų dalis ir teikiančių paslaugas bendrovei „Electrolux“.

Visomis išgalėmis stengiamės užtikrinti, kad kiekvienas, pradedant klientais ir baigiant politikos kūrėjais, 
suprastų, jog dėl bendros planetos ateities būtina skirti reikiamą dėmesį aplinkai. Klimato kaita yra 
visuotinė problema, ir mes visi turime prisidėti prie jos sprendimo.

electrolux mūsų vizija – žalioji dvasia 
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Mažai 
triukšmo

Taupoma 
energija

Perdirbtos 
medžiagos

žalieji prietaisai

Sutaupytas laikas, išgelbėti medžiai. Aplinka rūpinamės kiekviename 
žingsnyje. Atvėrę įsigyto gaminio dėžutę pamatysite, kad mūsų naudojimo 
instrukcijos ir garantijos knygelės yra labai glausto formato. Ir, žinoma, mes jas 
spausdiname ant perdirbto popieriaus.

Kam eikvoti elektros energiją? Jums svarbu, kiek energijos suvartojate, 
mums – taip pat. Todėl užtikriname, kad mūsų prietaisai veiksmingi ne tik tada, 
kai veikia, bet ir tada, kai nenaudojami. Mūsų naujos kartos espresso kavos 
aparatai CREMAPRESSO, persijungę į budėjimo režimą, naudoja vos vieną vatą. 
O lygintuvai „4 Safety™“ nustojus lyginti automatiškai išsijungia – tai ne tik taupo 
energiją, dėl šios ypatybės jie yra saugesni.

Girdėkite tai, ką norite girdėti. Pagalvojome ir apie namų aplinką. Todėl Jūsų 
virtuvei siūlome naujoviškas tyliąsias technologijas: pristatome „Powermix Silent“ 
– tyliausiai dirbantį „Electrolux“ plaktuvą. Pagaliau, ko Jums maloniau klausytis – 
pokalbio, mėgstamo muzikos kūrinio ar buitinių prietaisų skleidžiamo garso?

electrolux mūsų vizija – žalioji dvasia
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Pagalvojome, kad 
nėra dviejų vienodų 
namų

electrolux dulkių siurbliai
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Tegu dulkių siurbimas 
tampa malonumu

electrolux dulkių siurbliai – ultra one
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„Ultra One“

Iki šiol dulkių siurbimą mažai kas siejo su 
malonumu. Naujo „UltraOne“ bandymų rezultatai 
viršijo visus lūkesčius – jis labai tylus, preciziškai 
jautrus ir patogus. Tiesiog malonu siurbti. 
Pabandykite, Jums tikrai patiks.

Ypač geri valymo rezultatai 

„UltraOne“ dirba labai efektyviai. Jis buvo aukščiausiai įvertintas 

nepriklausomuose siurblių bandymuose („SLG Prüf- und Zertifi 

erungs GmbH“, 2008 m. lapkritis). Siurblio konstrukcija optima-

liai efektyvi: oro srautas visiškai užsandarintas nuo antgalio iki oro 

išmetimo angos. Ypač gerai dulkėms surinkti pritaikytas antgalis. 

Šepečio krašteliai nuožulnūs, geriau pasiekiantys nešvarumus 

sienų pakraščiuose. Keliuose „UltraOne“ modeliuose naudojami 

motorizuoti antgaliai su besisukančiais šepečiais, kurie ypač 

gerai išvalo kilimus, švariai susiurbia gyvūnų plaukus.

Labai tylus

„UltraOne“ yra vienas iš tyliausių siurblių. Jo skleidžiamas garsas 

– 72 dB. Pagal valymo galingumą šiam siurbliui savo grupėje 

nėra lygių. Visiškai užsandarinta oro srovė garantuoja itin galingą 

ir tylų siurblio darbą.

Neprilygstamai patogi rankena

Kiekviena „UltraOne“ detalė buvo kuriama galvojant apie 

siurbimo patogumą. Siurblys yra labai manevringas. Dideli 

minkšti ratukai rieda lengvai, neslysdami ir nepersisukdami. 

Lengvai įveikiami slenksčiai. Kambariai išsiurbiami preciziškai 

švariai, o dirbti yra stebėtinai patogu, nes dviejų ašių antgalis 

„AeroPro™“ su minkštais ratukais juda lengvai ir tiksliai. 

Pagalvota ir apie siurblio saugojimą – korpuso šone ir gale 

pritvirtinti laikikliai, į kuriuos tvarkingai įstatomi antgalis ir žarna. 

electrolux dulkių siurbliai – ultra one
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HEPA 13 fi ltras

„UltraOne“ yra visiškai sandarus. Dulkės iš jo neišeina. Oras 

filtruojamas HEPA 13 filtru, kuris išvalo net 99.95 % oro taršos. 

Sugaunamos net smulkiausios dulkių dalelės, kas yra ypač 

svarbu alergijos ir kvėpavimo ligomis sergantiems žmonėms. 

Oro srautas

Siurbimo galia priklauso ne tik nuo variklio galingumo, bet ir nuo 

oro srauto stiprumo. Kuo stipresnis oro srautas, tuo efektyviau 

dirba variklis. „UltraOne“ oro srautas panaudojamas optimaliai 

– siurblys sandarus nuo antgalio iki oro išmetimo angos, todėl 

siurbimo efektyvumas didėja, o skleidžiamas garsas mažėja.

Ergonomiška rankena

Siurblio rankena suprojektuota taip, kad būtų patogu kontroliuoti 

siurblio judėjimą, kuo mažiau apkraunant riešą. Rankenos 

paviršius minkštas, o ji pati yra plonesnė negu paprastuose 

dulkių siurbliuose. Išskirtinė ir „AeroPro“ antgalio ergonomika, 

nes jis valdomas nuotoliniu būdu. Antgalio valdymo mygtukai 

yra siurblio rankenoje, todėl nereikia lenktis juos perjungiant. 

(Nuotolinį valdymą ir ergonomišką rankeną turi ne visi siurblio 

modeliai.)

Minkšti bamperiai

Antgalis iš visų pusių padengtas minkštos odos juostelėmis, 

kurios apsaugo baldus ir sienas nuo įbrėžimų. Siurblio nešimo 

rankena padengta žymių nepaliekančia guma ir atlieka bamperio 

funkciją. 

Trejopos paskirties antgalis

Antgalis mažas, bet atlieka net tris funkcijas. Jis naudojamas 

kaip šepetys, antgalis plyšiams ir antgalis baldų apmušalams. 

Antgalis patogiai laikomas pačiame dulkių siurblyje. „UltraOne“ 

yra didelis, aiškus ekranas, kuriame nurodoma rekomenduojama 

siurbimo galia. Teisingas traukos galios parinkimas yra dar 

paprastesnis, jei naudojatės modeliu su nuotolinio valdymo 

rankena ir automatinėmis funkcijomis. Tada siurblys automatiškai 

pasirenka geriausiai kiekvienam paviršiui tinkančią traukos galią. 

Jūs galite nuo kilimo siurbimo pereiti prie grindų, o nustatinėti 

nieko nereikės, nes „UtraOne“ siurblys automatiškai parinks 

kiekvienam paviršiui tinkančią siurbimo galią. 

Skirtingų paviršių siurbiamosios galios indikatorius  

„UltraOne“ turi didelį ir aiškų ekraną, kuris praneš, kokį 

galingumą pasirinkti. Optimalią siurbiamąją galią pasirinkti 

dar paprasčiau, jeigu turite nuotolinio valdymo rankenėlę su 

automatine funkcija – priklausomai nuo valomo paviršiaus dulkių 

siurblys nuolat automatiškai keičia siurbiamąją galią. Jūs tiesiog 

pereinate nuo kilimo prie medinių grindų ir nereikia reguliuoti 

siurbiamosios galios, nes „UltraOne“ tai daro automatiškai.

Ilgai siurbti pritaikytas dulkių maišelis 
„Ultra Long Performance s-bag®“

„UltraOne“ tinka bet kuris sintetinis dulkių maišelis. Tačiau jei 

norite, kad Jūsų siurblys veiktų geriausiai, naudokite „Ultra Long 

Performance s-bag®“. 5 litrų dulkių maišelis, pritaikytas ilgai 

siurbti, pateisina pavadinimą. 

electrolux dulkių siurbliai – ultra one
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Siurbimas ir Vivaldi – 
suderinami!

Vidutinis 

dulkių siurblys

electrolux dulkių siurbliai – ultrasilencer
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Galite bendrauti ir siurbti Galite siurbti net miegant vaikams

Pagaliau sukurtas išties tylus dulkių siurblys. 
„UltraSilencer®“ veikia taip tyliai, kad galima daryti 
tai, apie ką anksčiau net nepagalvodavote, – kalbėti 
telefonu, siurbti miegant vaikams arba siurbiant be 
ausinių klausytis Vivaldi.

Skleidžiamas triukšmas – tik 68 dB(A)*, o tai žymiai mažiau už 

bet kokio rinkoje parduodamo siurblio. „UtraSilencer®“ skleidžia 

10 kartų mažiau triukšmo negu vidutinis dulkių siurblys – 

78 dB(A). Atkreipkite dėmesį, kad triukšmo skalė yra logaritminė. 

Be to, mes suprojektavome siurblį taip, kad skleidžiamas 

garsas skambėtų švelniau ir lygiau, panaikinome agresyviai 

skambančius tonus. Dabar siurbsite su malonumu. 

Nors ir veikia labai tyliai, „UltraSilencer®“ dirba puikiai. Dėl 

galingos traukos ir „AeroPro™“ antgalio dulkės surenkamos 

labai efektyviai. „UltraSilencer®“ visiškai sandarus ir pasižymi 

ypač efektyvia filtravimo technologija, todėl dulkių dalelės 

nesklinda į aplinką.  

Ypač tylus dulkių siurblys

Pagaminto pagal patentuotą „Silent Air Technology™“ 

koncepciją dulkių siurblio „UltraSilencer“ skleidžiamas triukšmas 

rekordiškai mažas – tik 68 dB(A). „UltraSilencer®“ – tyliausias iš 

visų rinkoje esančių „Electrolux“ dulkių siurblių.  

„The Silent Air Technology™“ – tai galingai ir tyliai traukiamas 

oro srautas. Siurblio vidus nuo pat antgalio iki oro išmetimo 

angos suprojektuotas vadovaujantis aerodinamikos dėsniais. 

Kad nebūtų vibracijos, variklis „plaukioja“ siurblio viduje. Variklis 

išsilaiko savo vietoje dėl paties siurblio traukos. Sandarinimas 

ir absorbuojančios putos dar labiau slopina garsą. Šios 

technologinės naujovės padėjo mums sukurti tokį tylų dulkių 

siurblį, kokio dar niekada nebuvo – jis skleidžia tik 68 dB(A) 

garsą!

68 dB(A) – tyliau negu galvojate. Įsitikinsite išgirdę

3 dB(A) sumažėjimas reiškia, kad garso intensyvumas (garso 

spaudimas, kaip pasakytų inžinierius) sumažėjo pusiau. Taigi 

faktiškai „UltraSilencer®“ veikia dvigubai tyliau negu iki šiol laikyti 

patys tyliausi dulkių siurbliai – jų skleidžiamo triukšmo lygis siekia 

71 dB(A). Kadangi triukšmo lygis matuojamas logaritminėje 

skalėje, reiškia, vidutinis rinkoje esantis siurblys, skleidžiantis    

78 dB(A) garsą, yra 10 kartų garsesnis negu „UltraSilencer®“!  

Norėdami pajusti skirtumą, nueikite į „Electrolux“ buitine technika 

prekiaujančią parduotuvę, kurioje tikrai rasite „UltraSilencer®“ 

siurblį, ir patys įsitikinsite.    

Galite kalbėti telefonu ir siurbti 

Ypač tylus dulkių 
siurblys

Siurbimas ir Vivaldi – suderinami 

electrolux dulkių siurbliai – ultrasilencer
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Puikūs valymo rezultatai

Tai vienas tyliausių dulkių siurblių, o valymo rezultatai puikūs. 

Nepriekaištingą darbą užtikrina galingas oro srautas ir efektyvus 

„AeroPro“ antgalis. 

Naujovė!
„AeroPro“ sistema

Efektyvus „AeroPro“ antgalis ir stiprus oro srautas užtikrina 

puikius valymo rezultatus. „AeroPro“ antgalio pranašumai 

dvejopi – jis mažina siurblio skleidžiamą garsą ir daro siurbimą 

efektyvų. Visuose „UltraSilencer“ modeliuose integruota visiškai 

sandari „AeroPro“ antgalio sistema ir žarna, todėl padidėja 

siurblio traukiamoji galia ir dulkės įtraukiamos efektyviau. 

„AeroPro“ antgalis turi dviejų ašių minkštus ratukus, todėl lengvai 

ir preciziškai valdomas, gerai susiurbia dulkes nuo bet kokių 

paviršių. 

HEPA fi ltras švaresniam orui 

Visi stengiamės, kad namuose neliktų dulkių ir purvo. Jei 

susiurbėte dulkių daleles, labai svarbu, kad jos nesklistų 

atgal į aplinką. Dėl šios priežasties „UltraSilencer“ yra visiškai 

sandarus nuo pat antgalio iki oro išmetimo angos. Per dulkių 

siurblį judantis oras patenka atgal į aplinką tik praėjęs pro ypač 

efektyvų HEPA filtrą, kuris išvalo orą iki 99,95 % (HEPA 13). 

Išmetamas iš dulkių siurblio oras yra švaresnis negu įsiurbiamas. 

Pagrindiniai akcentai
Patentuota „Silent Air Technology™“ koncepcija, skleidžiamas • 

triukšmas – tik 68 dB(A); tai vienas tyliausių dulkių siurblių! 

Puikūs valymo rezultatai• 

Sandarus HEPA filtras• 

„3in1“ antgalis, lengvai paimama rankena, puikiai pritaikytas • 

valyti virš grindų esantiems objektams 

Minkšti ratukai leidžia manevruoti, skleidžia mažiau triukšmo• 

Didelė ergonominė rankena patogi nešti • 

Lengvai suprantamas skaitmeninis ekranas (tam tikruose • 

modeliuose)

Elektroninis maišelio ir filtro indikatorius (tam tikruose mode-• 

liuose)

Ergonominė rankena su nuotoliniu valdymu (tam tikruose • 

modeliuose)

Unikalus dizainas Minkšti ratukai„AeroPro™“ antgalis Nuotolinis valdymas

electrolux dulkių siurbliai – ultrasilencer
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Pasiekite dangų... 
Arba bent jau kitą kambarį

electrolux dulkių siurbliai – naujasis ergospace
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Mažas triukšmo lygis Ilgas elektros laidas – didelis 
valymo plotas

Naujasis „Ergospace®“

Pamirškite, kad tekdavo dažnai lankstytis 
perjungiant prietaiso elektros laidą. Naujuoju 
kompaktišku „Ergospace®“ siurbliu išvalysite didelį 
plotą neišjungdami prietaiso iš elektros tinklo. Nors 
3 metrai atrodytų nedaug, tačiau 13 metrų spindulio 
teritorijos plotas net 70 % didesnis negu 10 metrų 
spindulio teritorijos. Siurblys nedidelis, todėl tilps 
mažoje spintoje arba kampe už durų. 

Vienu įjungimu išvalysite daugiau 

Vartotojų apklausų duomenimis, vienas didesnių dulkių siurblių 

trūkumų – per trumpas elektros laidas ir dėl šios priežasties 

apribotas valymo plotas. Žinoma, yra siurblių su ilgesniais 

laidais, tačiau tokie siurbliai dažniausiai būna dideli. Naujojo 

kompaktiško „Ergospace®“ dulkių siurblio laido ilgis – 9 metrai, 

todėl šiuo siurbliu galite išvalyti net 13 metrų spindulio plotą. 

Nuo šiol kambarius, laiptus ir vietas aplink baldus galėsite išvalyti 

neperjungdami prietaiso į kitą elektros lizdą ir nesinaudodami 

laido ilgintuvu. 

Ar tvarkytis gali būti malonu? 

Gerai, jei tvarkymasis netampa bausme. Kodėl su „Ergospace®“ 

siurbliu tvarkytis malonu? Nes jis veikia tyliai ir neskleidžia dulkių 

siurbliams būdingų erzinančių aukšto dažnio garsų. Siurblio 

svorį sumažinome iki 5 kg, todėl jį lengva kilnoti iš vienos vietos 

į kitą ir netgi nešti laiptais už rankenos – tarsi pirkinių krepšį. 

Į saugojimo vietą siurblį patogiai pastatysite prilaikydami už 

rankenėlės, esančios po siurbliu. Prietaiso įjungimo-išjungimo 

ir laido suvyniojimo mygtukai yra vienoje rankenos pusėje, o 

galios reguliavimo ratukas – kitoje. Mygtukus ir galios reguliavimo 

ratuką galite valdyti ranka arba koja. Naujuosiuose „Ergospace®“ 

siurbliuose įdiegta patentuota „s-bag®“ dulkių maišelių sistema, 

neleidžianti dulkėms patekti atgal į patalpą. Šių higieniškai 

uždaromų maišelių galite įsigyti prekybos vietose. Siurblio mikro/

HEPA filtrai patikimai sulaiko dulkes prietaiso viduje, todėl 

aplinkos oras išlieka švaresnis.

electrolux dulkių siurbliai – naujasis ergospace
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„Dust Magnet“ antgalis grindims, 
įsiurbiantis iš priekio

„Dust Magnet“ antgalis, skirtas 
minkštoms ir kietoms grindų 
dangoms

Trejopos paskirties antgalis

Apsauginis „Ergoshock“ apvadas 
prilaiko siurbimo žarną

„Ergoshock“ – apvadas, apsau-
gantis baldus

Siurblio korpuse laikomas 
daugiafunkcis antgalis

Kompaktiškąjį „Ergospace®“ lengva pamėgti, nes jis 
patogus ir efektyvus.

Dvejopa guminės detalės paskirtis 

Prietaiso priekinę dalį juosia guminis apvadas. Šis apvadas 

ne tik apsaugo baldus, sienas ir duris nuo subraižymų, bet ir 

prilaiko siurbimo žarną, jei siurbliu nesinaudojate. Pastatydami 

prietaisą į saugojimo vietą žarną pritvirtinkite elastinga apsaugine 

„Ergoshock“ juosta – tai ir patogu, ir estetiška, jei siurblys 

laikomas matomoje vietoje.

Trejopos paskirties antgalis

Siurblio galinės dalies skyrelis pritaikytas trejopos paskirties 

„Ergospace®“ antgaliui. Vienu galu pritvirtintą antgalį galite 

naudoti grindims ir kilimams siurbti, kitu – plyšiams valyti. Jei 

antgalį išlankstysite, juo galėsite valyti baldus. Vienas antgalis 

pritaikytas įvairiausiems paviršiams. 

„Dust Magnet“ antgalis grindims 

Grindų valymo antgalis – svarbi siurblio dalis. Įsivaizduokite 

efektyviausią antgalį, kuris nestumia dulkių, bet siurbia jas 

iš priekio ir iš šonų. Toks yra universalus tvirtas naujojo 

„Ergospace®“ siurblio antgalis, nepriekaištingai įvertintas valymo 

ekspertų. Šis antgalis turi ratukus, todėl lengvai rieda įvairiais 

paviršiais. Lengvai stumiamo antgalio šepetys puikiai išvalo 

grindų plyšius ir kilimus. „Dust Magnet“ antgalis itin žemas, todėl 

nesunkiai telpa po įvairiais baldais. 

electrolux dulkių siurbliai – naujasis ergospace
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„Dust Magnet“ antgalis grindims, 
įsiurbiantis iš priekio

Turbininis antgalis tekstilei siurbti

„Maximus“

Įsigiję „Maximus“ turėsite veiksmingą priemonę, 
padedančią lengvai susitvarkyti namus ir surinkti 
nešvarumus nuo visų rūšių paviršių – ne vien 
nuo grindų. Dėl dviejų naujųjų antgalių, skirtų 
įvairių rūšių grindims ir tekstilės paviršiams, 
taip pat dėl optimalaus oro srauto paskirstymo 
„Maximus“ užtikrins, kad Jūsų namai būtų išvalyti 
nepriekaištingai.

Ne vien grindims

Dulkių siurbliai skirti ne vien grindims valyti, todėl „Maximus“ 

gaminamas su nauju turbininiu antgaliu tekstilei siurbti. Šis 

besisukantis šepetėlis lengvai surenka naminių gyvūnėlių 

plaukus, plaušus ir įsigėrusias smulkias dulkes nuo įvairiausių 

rūšių tekstilės paviršių – baldų apmušalų, automobilių sėdynių 

ir kilimų. Tekstilei skirtas turbininis antgalis ir papildomas siaurų 

plyšių antgalis patogiai sudedami ir laikomi po siurblio gaubtu.

„Dust Magnet“ antgalis leidžia puikiai išvalyti grindis

Akivaizdžiai matyti, kaip „Dust Magnet“ antgalis įsiurbia dulkes. 

Tai neleidžia purvui susikaupti į krūveles ir vėl išsibarstyti, kai 

antgalis stumiamas grindų paviršiumi. Todėl nereikės du kartus 

valyti tos pačios vietos. Šis antgalis yra žemas ir lengvas, be 

to, turi ratukus, todėl juo labai paprasta išvalyti po baldais arba 

kampuose esančius paviršius.

Prireikus – didesnė galia

„Maximus“ galia gali būti reguliuojama, kai reikia siurbti stipriau. 

Valant ypač nešvarius paviršius, tereikia pasukti reguliavimo 

ratuką ir dulkių siurblys įgaus papildomos galios. Kai tokios 

stiprios traukos nebereikės, pavyzdžiui, valant lengvus patiesalus 

ar užuolaidas, galią galima sumažinti.

Visapusiškai pritaikytas puikiai 
valyti. Ir ne tik grindis

electrolux dulkių siurbliai – maximus
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Dėl patobulinto oro srauto 
tėkmės paskirstymo lengviau 
keisti maišelius

Atskira dulkių dėžutė Paprasta keisti maišelius

„AirMax“

Puiku, kai gera idėja išsprendžia kelias problemas. 
Būtent tuo grįstas „AirMax“ sumanymas. Unikalus 
šio siurblio maišelis optimaliau paskirsto vidinį oro 
srautą ir leidžia paprasčiau bei higieniškiau pakeisti 
dulkių maišelį. Todėl galėsite puikiai susitvarkyti 
namus neišsitepdami rankų. Pagaliau atėjo šios 
idėjos metas!

Patobulintas veikimas

„AirMax“ maišelio konstrukcija grįsta oro srauto tėkmės analize. 

Nešvarus oras susiurbiamas į maišelį, kuriame sulaikoma 

dauguma dalelių. Tada išfiltruotas oras patenka į išmetimo 

kanalą, esantį prie maišelio rėmo briaunų, ten jis filtruojamas 

dar kartą ir tik po to išsklaidomas. Toks veikimas užtikrina 

nenutrūkstamą oro srautą, o dulkės geriau surenkamos.

Lengviau keisti maišelius

Dėl mokslo pasiekimų dulkių dėžutė taip pat yra puikus 

praktiškumo pavyzdys. Kai maišelis prisipildo, dėžutė atlieka 

dvi funkcijas – valo ir leidžia higieniškiau keisti maišelius. Tiesiog 

išimkite dėžutę, išmeskite maišelį ir vietoje jo įdėkite naują. 

Pagrindiniai akcentai:
Atskira dulkių dėžutė. Specialiai sukonstruotas jos rėmas • 

pagerina oro srauto tėkmę; dėžutę lengva išimti, kai reikia 

keisti dulkių maišelį.

Nešimo rankena, stovėjimo padėtis ir ypač dideli įjungimo ir • 

išjungimo mygtukai. Paprasta naudoti, kilnoti ir sandėliuoti.

Šešių metrų ilgio ištraukiamasis elektros laidas su mygtuku • 

laidui suvynioti. Galima išvalyti didelį plotą, o baigus darbą 

laidą paprasta suvynioti.

electrolux dulkių siurbliai – airmax
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Mažiausias „Electrolux“ dulkių 
siurblys

Išmanusis dulkių šepetys virsta 
siaurų plyšių valymo įrankiu

„Ergomini“ 

„Ergomini“ sukurtas turint vieną tikslą – sukonstruoti 
kuo mažesnį „Electrolux“ dulkių siurblį, turintį didelę 
siurbiamąją galią.

„Ergomini“ yra labai šiuolaikiškas, nedidukas, tačiau tikrai gerai 

siurbiantis dulkių siurblys, be to, jam būdinga puiki „Electrolux“ 

kokybė. „Ergomini“ sukurtas atsižvelgiant į mūsų produktų 

naudotojų poreikius ir jų reikalavimus, keliamus smulkiesiems 

gaminiams. Mūsų atliktos klientų apklausos rodo, kad mažieji 

siurbliai:

lengvesni, todėl lengviau dirbti;• 

palengvina judėjimą tarp baldų;• 

lengviau perkeliami valant laiptus;• 

paprasčiau sandėliuojami atlikus darbą.• 

Daugelis rinkoje siūlomų mažųjų dulkių siurblių yra tiesiog maži, 

tačiau neatlieka savo funkcijų. Siurblyje „Ergomini“ įmontuotas 

toks pat galingas variklis ir naudojami tie patys sintetiniai dulkių 

maišeliai, kaip ir daugelyje įprasto dydžio mūsų siurblių.  

Mažas dydis – puikus darbas

Taigi nors „Ergomini“ yra mažiausias iš visų mūsų sukurtų 

dulkių siurblių, galėsite džiaugtis didesnį gaminį atitinkančiomis 

funkcijomis! Dėl šių ypatybių „Ergomini“ idealiai tinka 

gyvenantiesiems mažesniuose namuose ar butuose. Jis skirtas 

žmonėms, norintiems turėti mažą siurblį, kuris puikiai dirbtų ir 

būtų patogus naudoti.

Pagrindiniai akcentai
Lengva reguliuoti galios nustatymo ratuką, esantį siurblio • 

viršuje.

Siurblį galima pastatyti vertikaliai arba horizontaliai, todėl jį • 

paprasčiau sandėliuoti.

Specializuotuose modeliuose įrengti plaunamieji HEPA filtrai.• 

Kombinuotasis antgalis tinka ir kietoms grindims, ir kilimams.• 

Minkšti ratukai apsaugo grindis, be to, siurblys tyliau juda.• 

Teleskopinis vamzdis.• 

Visuose modeliuose yra standartiniai „Electrolux“ „s-bag• ®“ 

maišeliai.

electrolux dulkių siurbliai – ergomini
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electrolux dulkių siurbliai – naujasis ultraactive



20

NAUJOVĖ!

Nuostabi švara ir mažiau 
pastangų

Turėdami mažiau, padarykite daugiau. Su dulkių 
siurbliu „UltraActive“ namus išvalysite taip pat 
puikiai, kaip ir įprasto dydžio siurbliu, bet galėsite 
pasidžiaugti lengvesnio ir kompaktiškesnio siurblio 
pranašumais. Šiuo siurbliu paprasta manevruoti, 
jis neturi dulkių maišelio ir yra lengvai valdomas. 
Trumpai tariant – gausite nuostabų rezultatą įdėję 
mažiau pastangų, todėl savo energiją galėsite skirti 
įdomesniems dalykams. 

Galingas

„UltraActive“ valymo ypatybės yra ne prastesnės negu kitų 

siurblių. Įrengtas galingas variklis, o oro srauto tėkmė optimaliai 

paskirstyta po visą siurblį – nuo antgalio iki išleidimo angos. Jis 

dirbs ypač veiksmingai, jei pasirinksite modelį, turintį „Aero Pro“ 

priedus (žarną, vamzdį ir antgalį). Todėl įdėsite mažiau pastangų 

– nereikės dar kartą valyti tos pačios dėmės. 

Kompaktiškas ir lengvas 

Dirbdami su „UltraActive“ išvalysite taip pat gerai, kaip ir su 

įprasto dydžio dulkių siurbliu, tačiau „UltraActive“ yra mažesnis 

ir lengvesnis. Jums nereikės jo tempti laiptais į viršų ir sunkiai 

kelti. Ši siurblio konstrukcija labai praktiška: jis turi dvi nešimo 

rankenas, o du antgalio spaustukai labai patogūs sustojus 

atsipūsti arba padėjus siurblį po darbo. Prireikus „UltraActive“ 

kompaktiškai sudedamas, todėl jį sandėliuoti labai paprasta. 

Lengva prižiūrėti 

Dėl patogios konstrukcijos dulkių dėžutę labai lengva išimti 

neišbarstant dulkių. Dangtelį atidarysite atlikę tris atskirus 

veiksmus: pirmuoju užtikrinsite, kad atidarius dėžutę neišbyrėtų 

dulkės, antruoju išvalysite dulkių dėžutę, trečiuoju išimsite 

cikloninį filtrą. Viena ranka bus nesunku laikyti dėžutę, o kita liks 

laisva ir ja galėsite pasiekti šiukšlių dėžę arba pasiimti plastikinį 

maišelį, į kurį pilsite dulkes. Filtrus paprasta išimti, išvalyti ir vėl 

įdėti į vietą. Visa tai – kad Jums būtų lengviau. 

electrolux dulkių siurbliai – naujasis ultraactive
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Be dulkių maišelio 

Įsigijus „UltraActive“, nereikės rūpintis, kaip išsirinkti tinkamą 

dulkių maišelį, šių maišelių pirkti ir juos sandėliuoti. Galėsite 

kada panorėję išvalyti dulkių dėžutę, iš prietaiso pašalinti dulkes 

ir purvą, kad jis būtų tuščias ir parengtas kitam kartui. Be to, jei 

dažnai valysite dulkių dėžutę, kas kartą išvengsite nemalonaus 

kvapo, sklindančio iš dulkių siurblio. Dulkių dėžutę paprasta 

plauti.

Kitos ypatybės:
Pasiekia ypač toli (net 12 metrų),•  todėl įjungę siurblį į vieną 

maitinimo lizdą galėsite išvalyti didesnį plotą. 

HEPA fi ltras•  iš išleidžiamo oro pašalina smulkiausias daleles.

Trejopos paskirties antgalis•  visuomet po ranka, kad būtų 

galima nepriekaištingai išvalyti grindų paviršių. 

Minkšti ratukai • leidžia lengvai manevruoti ir puikiai rieda 

grindimis.

„ErgoShock“ apvadas • apsaugo baldus ir sienas. 

Patogu sandėliuoti•  – „ErgoShock“ apvadas lyg diržas 

apjuosia žarną ir ją prilaiko.

Pasiekia ypač toli

Be dulkių maišelio Patogu laikyti

electrolux dulkių siurbliai – naujasis ultraactive



22

Priverčia dulkes išnykti. 
Akimirksniu

XL dydžio dulkių talpykla

„SuperCyclone™“

Dulkių siurblys be maišelio „SuperCyclone™“ lyg 
uraganas akimirksniu pašalina dulkes ir purvą. 
Iš tikrųjų. Dėl ypač didelio šio cikloninio siurblio 
skersmens oro srautas juda taip greitai, kad 
dulkės pakeliamos iš pirmo karto, todėl jas ir purvą 
susiurbsite veiksmingiau. 

Tikras ciklonas. Vos per kelias sekundes įsibėgėja 
nuo 0 iki 180 km/val.

Puikaus „SuperCyclone™“ darbo paslaptis – tikro ciklono 

technologija. Galingas oro srautas sukuria labai greitą sūkurį, 

virstantį didžiule siurbiamąja galia. Todėl Jūs siurbiate lyg 

uraganas ir dulkės išnyksta akimirksniu.

Jūsų darbo niekas netrikdys

Dulkių siurblys „SuperCyclone™“ turi ypač didelę dulkių talpyklą. 

Prietaisas veiksmingai dirba netgi tada, kai talpykla prisipildo 

dulkių. Todėl galėsite ilgą laiką tvarkytis ir nereikės nutraukti 

darbo, kad išpiltumėte dulkes. Žinoma, dulkių talpyklą galėsite 

valyti taip dažnai, kaip norėsite, ir kiekvieną naują darbą pradėti 

su tuščia talpykla.

Palaikykite grindų, o ne siurblio švarą 

Cikloninėje kameroje veikianti išcentrinė jėga iš oro srauto atskiria 

dulkes ir purvą. Faktiškai pro filtrus einančiame oro sraute lieka 

tiek mažai dulkių, kad praeina labai daug laiko, kol jie užsiteršia. 

Dėl to šis dulkių siurblys veiksmingai dirba ilgesnį laiką ir Jūs visą 

savo dėmesį galėsite skirti grindims, o ne dulkėms siurbti.

Darbštus pagalbininkas, su kuriuo lengva dirbti

Dulkių siurblys „SuperCyclone™“ turi laiptams skirtus 

bamperius, padedančius išlaikyti siurblio stabilumą valant laiptus, 

spaustukus, kad būtų patogu sandėliuoti nenaudojamą siurblį, 

ir ergonomišką laido vyniojimo mechanizmo mygtuką, kurį 

galima lengvai reguliuoti ranka ar koja. Be to, šio dulkių siurblio 

siurbiamoji galia yra reguliuojama, jis turi skaidrią dulkių dėžutę 

ir veiksmingus antgalius – visos šios ypatybės padės optimaliai 

panaudoti „SuperCyclone™“.

Be dulkių maišelio Dulkės pašalinamos akimirksniu 

electrolux dulkių siurbliai – supercyclone
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„Accelerator“ – valysite daug sparčiau

„Accelerator“ yra šiuolaikiškiausia technologija 
aprūpintas, bet paprastas naudoti dulkių siurblys 
be maišelio. Nauja greitintuvo technologija, grįsta 
oro srauto galia, leidžia greitai ir veiksmingai išvalyti 
namus, išvengiant nereikalingo bruzdesio. 

Spartus ir paprastas naudoti

Išvalysite viską: „Accelerator“ turi vieną funkciją – didelę galią. 

Tai užtikrina optimalų valymą. Į mechanizmą įsiurbiamą orą 

sukant labai dideliu greičiu, nešvarumai ir dulkės atskiriami ir 

nusodinami dulkių talpykloje.

Lengva išvalyti: didelės talpos dulkių dėžutė specialiai sukurta, 

kad būtų lengviau naudoti. Ją išvalyti labai paprasta, tai tetrunka 

kelias sekundes. Tiesiog atidarykite priekinį dangtelį, išimkite 

dulkių dėžutę ir paspauskite atpalaidavimo mygtuką.

Plaunamasis fi ltras: plaunamųjų kasetinių HEPA filtrų 

technologija sukurta siekiant užtikrinti kuo geriausius valymo 

rezultatus. Jeigu neužtikrintų oro švaros, kam gi šie filtrai būtų 

reikalingi?

Oro srauto galia padės pasiekti 
pastebimų rezultatų

Lengvai išvalomas Greitintuvo technologija

electrolux dulkių siurbliai – accelerator
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Puikus daiktas – 
maža pakuotė

Paprasta valyti. Galingas, be dulkių maišelio. 
„Ergoeasy“

„Ergoeasy“ – mūsų naujausias siurblys, kuriame 
nenaudojami dulkių maišeliai. Jis kompaktiškas ir 
galingas, juo dirbti lengva. „Ergoeasy“ sveria mažiau 
negu 5 kg, yra labai manevringas, siurbliui laikyti 
nereikia daug vietos.  

Kompaktiškas valymas

„Ergoeasy“ yra mažas, lengvai traukiamas, jį lengva pakelti, 

užnešti laiptais. Siurblys kompaktiškas, komplektuojamas su 

pasirenkamu laikikliu, todėl jam padėti užtenka visai nedaug 

vietos.  

Veikimas ciklono principu

Siurblio išcentrinė ciklono jėga atskiria dulkių daleles nuo oro 

ir patalpina jas į tam skirtą talpą. Tada oras išfiltruojamas per 

plaunamąjį HEPA filtrą ir pašalinamas iš siurblio. 

Lengva išvalyti

Kuriant „Ergoeasy“ buvo pagalvota apie jo išvalymą. Vienu 

judesiu pakelkite dulkių talpą ir ją išvalysite. Įdėkite atgal – ir 

siurblys vėl parengtas darbui. 

Pagrindiniai akcentai
Sulaikantis alergenus ir mikrodalelytes pagrindinis plaunamasis • 

HEPA filtras.

Galios reguliatorius. Galia nustatoma pagal poreikį, taupoma • 

energija, siurbimas minimaliai trikdantis.

Dvi alternatyvios pozicijos laikymui. Paprasčiau rasti vietos • 

siurbliui laikyti. 

Minkšti galiniai ratukai nesubraižys grindų paviršiaus.• 

Veikimas ciklono principu Paprastas ir ergonomiškas 
išvalymas

electrolux dulkių siurbliai – ergoeasy
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„Powerscroll“ ratukas leidžia tiksliai 
reguliuoti siurbiamąją galią

Modeliuose be maišelių įrengti 
plaunamieji HEPA filtrai

„Energica“ skelbia naują valymo erą!

„Energica“ – tai naujoviškas „Electrolux“ rankinis 
dulkių siurblys. Šį siurblį paprasta naudoti ir 
sandėliuoti, todėl jis idealiai tinka nedideliuose 
butuose gyvenantiems žmonėms. 

Konstruodami „Energica“ mūsų specialistai pasitelkė žinias, 

įgytas kuriant tradicinius dulkių siurblius. Dėl puikios vidinės 

konstrukcijos siurblio „Energica“ siurbiamoji galia didesnė negu 

bet kokio kito rinkoje siūlomo lengvo vertikalaus dulkių siurblio 

ir atitinka įprasto dulkių siurblio galią. „Energica“ yra vienas 

iš perkamiausių rankinių dulkių siurblių Europoje. Grakščios 

konstrukcijos siurbliu paprasta manevruoti aplink baldus. Šis 

siurblys neturi kliūvančios žarnos ir nereikia nieko tempti iš 

paskos. Todėl su „Energica“ valyti iš tikrųjų patogu ir smagu. Be 

to, baigus darbą siurblį galima greitai ir lengvai padėti sandėliuoti. 

Galima įsigyti modelių su dulkių maišeliais ir be jų

Dulkių siurblių „Energica“ modeliuose be dulkių maišelių 

naudojama ciklono poveikio sistema, kad iš oro būtų kuo 

geriau išfiltruotos dulkės. Prieš pasiekdamas filtrą oro srautas 

su dulkėmis sukasi ratu dulkių talpykloje, todėl siurbiamoji galia 

išlieka ilgiau. Šiuose modeliuose be dulkių maišelių naudojami 

plaunamieji HEPA filtrai, be to, juose įrengti pirminiai filtrai, kad 

ištuštinant dulkių talpyklą būtų paprasčiau išvalyti filtrą.

Modeliuose su dulkių maišeliais naudojami alergiškiems 

žmonėms tinkami sintetiniai maišeliai, sulaikantys 99,5 proc. 

dulkių, o dėl minkštos filtro medžiagos maišelis prisipildo daug 

geriau negu įprastas popierinis maišelis. Be to, ilgiau palaikoma 

siurbiamoji galia, nes medžiaga taip neužsikemša, kaip 

popierius.

Pagrindiniai akcentai
1300-1800 W variklis, priklausomai nuo modelio.• 

Modeliuose be dulkių maišelio įrengti plaunamieji HEPA filtrai.• 

Modeliai su dulkių maišeliais turi alergiškiems žmonėms • 

tinkamus sintetinius maišelius, sulaikančius 99,5 proc. dulkių.

„PowerScroll“ galios reguliavimo ratukas leidžia tiksliai • 

reguliuoti siurbiamąją galią.

40 cm ilginimo vamzdis, dulkių šepetys, priemonė siauriems • 

plyšiams siurbti ir dirželis.

Papildomai galima įsigyti sandėliavimo stovą.• 

Kombinuotasis antgalis tinka ir kilimams, ir kietam grindų • 

paviršiui.

„Energica“ – rankinis dulkių 
siurblys, veikiantis taip pat 
nepriekaištingai, kaip įprastas

electrolux dulkių siurbliai – energica
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Švaresnė 
aplinka 
prasideda 
nuo namų

Pirm
as žaliasis 

„Electrolux“ dulkių 

siurblys be m
aišelio

electrolux dulkių siurbliai – naujasis ultraactive green
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* Palyginti su vidutiniu 2007 metais pagamintu 2000 W dulkių siurbliu

„UltraActive Green“ 

Nuostabi švara, įdedant mažiau pastangų: 
dulkių siurbliu „UltraActive Green“ valysite taip 
pat veiksmingai kaip ir įprasto dydžio siurbliu, 
tačiau „UltraActive Green“ yra lengvesnis ir 
kompaktiškesnis. Tai pirmas mūsų žaliasis dulkių 
siurblys be maišelio, taupantis išteklius ir energiją – 
taip pat Jūsų energiją. 

Sutaupyti ištekliai ir energija

„UltraActive Green“ pagamintas iš perdirbtų medžiagų: 55 

proc. korpuso pagaminta iš perdirbto plastiko, taip sutaupyta 

energijos ir išteklių. Be to, daugiau kaip 90 proc. dulkių siurblio 

„UltraActive Green“ sudedamųjų medžiagų galės būti perdirbta 

pasibaigus jo, kaip siurblio, tarnavimo laikui.

Galingas ir energijos požiūriu veiksmingas 

Dulkių siurbliu „UltraActive Green“ valoma ne mažau veiksmingai. 

Oro srauto tėkmė per siurblį – nuo antgalio iki išleidimo vietos 

– optimaliai paskirstyta, todėl siurblys labai galingai valo, bet 

naudoja net 33 proc. mažiau energijos negu panašūs prietaisai.

Be dulkių maišelio 

Įsigijus „UltraActive Green“ Jums nereikės rūpintis, kaip išsirinkti 

tinkamą dulkių maišelį, šių maišelių pirkti ir juos sandėliuoti. Be 

to, bus sutaupyta energijos, kurios reikėtų dulkių maišeliams 

pagaminti ir gabenti.

Kompaktiškas ir lengvas

„UltraActive Green“ viskuo panašus į įprasto dydžio dulkių siurblį 

– tik ne dydžiu. Jis ne toks didelis ir mažiau sveria, todėl Jums 

nereikės kilnoti sunkaus svorio. Jo konstrukcija labai praktiška: 

siurblys turi dvi nešimo rankenas ir du spaustukus vamzdžiui 

laikyti. Prireikus „UltraActive“ kompaktiškai susideda, todėl jį 

sandėliuoti labai paprasta. 

Lengva prižiūrėti 

Dėl patogios konstrukcijos ir dangtelio labai lengva išimti dulkių 

dėžutę neišbarstant dulkių. Viena ranka bus nesunku laikyti 

dėžutę, o kita liks laisva ir ja galėsite pasiekti šiukšlių dėžę arba 

pasiimti plastikinį maišelį, į kurį pilsite dulkes. Filtrus paprasta 

išimti, išvalyti ir vėl įdėti į vietą. Visa tai – kad Jums būtų lengviau.

electrolux dulkių siurbliai – naujasis ultraactive green
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Naujasis „UltraSilencer® Green“ 

Tyliausias iš kada nors sukurtų naujasis 
dulkių siurblys „UltraSilencer® Green“ yra ir 
ekologiškiausias mūsų prietaisas. Jis dirba taip 
tyliai, kad valydami galėsite daryti tai, ko anksčiau 
nebūdavo įmanoma daryti siurbiant – kalbėtis 
telefonu, valyti grindis šalia miegančių vaikų arba be 
ausinių klausytis Vivaldi muzikos.

Žaliasis sprendimas
Taupo energiją

Įsigykite naująjį 1250 W „UltraSilencer® Green“ ir sutaupysite 

daugiau negu trečdalį energijos, be to, tiek pat sumažinsite CO
2
 

emisiją.

Pagamintas iš perdirbtų medžiagų

55 proc. naujojo „UltraSilencer® Green“ korpuso pagaminta iš 

perdirbto plastiko. Tai reiškia, kad jam pagaminti reikia mažiau 

energijos. O pasibaigus naujojo „UltraSilencer® Green“ tarnavimo 

laikui 92 proc. jo sudedamųjų medžiagų vėl galės būti perdirbta. 

Netgi jo pakuotė ekologiškesnė – pagaminta iš perdirbto 

popieriaus.

Tyliausias pasaulyje dulkių siurblys

Naujasis „UltraSilencer® Green“ valo taip pat veiksmingai kaip 

2000 W dulkių siurblys ir Jūsų namai tampa tokie švarūs, kokia, 

tikimės, vieną dieną taps ir mūsų aplinka.

Naujajame dulkių siurblyje „UltraSilencer® Green“ įdiegta „Silent 

Air Technology™“ technologija, jis skleidžia rekordiškai mažą 

68 dB (A) triukšmą, todėl yra tyliausias iš rinkoje siūlomų dulkių 

siurblių.

Dėl technologijos „Silent Air Technology™“ susidarantis 

stiprus oro srautas užtikrina galingą įsiurbimą, bet triukšmas 

lieka nedidelis. Visas dulkių siurblio vidus, nuo antgalio 

iki išleidžiamosios angos, sukonstruotas atsižvelgiant į 

aerodinamiką. Izoliacinis sluoksnis ir sugeriančiosios putos 

papildomai slopina triukšmą.

Prieš išleidžiant į aplinką, oras pereina per ypač veiksmingą 

HEPA filtrą, pašalinantį 99,5 proc. dulkių (plaunamasis HEPA 12 

filtras). Iš naujojo „UltraSilencer® Green“ išeinantis oras iš tikrųjų 

yra švaresnis negu į jį įsiurbiamas.
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Žalieji 
prietaisai

„AirMax Green“

„AirMax Green“ konstrukcijoje derinama unikali 
oro dėžutės technologija ir pagrindiniai „Electrolux“ 
žaliosios linijos prietaisų bruožai – maža įtampa ir 
perdirbtas plastikas.

Žaliasis sprendimas

Dulkių siurblyje „AirMax Green“ įrengtas energiją taupantis, 

tačiau galingas 1350 W variklis, naudojantis 33 proc. mažiau 

energijos negu vidutinis 2000 W dulkių siurblys, o valymo 

ypatybės nuo to neprastėja. „AirMax Green“ korpusą sudaro ne 

mažiau kaip 55 proc. perdirbto plastiko. Kai siurbliui pagaminti 

naudojamos perdirbtos medžiagos, sutaupoma 2 litrai žaliavinės 

naftos ir 80 litrų vandens. Gaminant šiuos prietaisus suvartojama 

90 proc. mažiau energijos negu tuo atveju, jei jie būtų gaminami 

iš pirminio plastiko.

Unikali oro dėžutė

Be to, kad gaminant sunaudota mažiau energijos ir jis 

pagamintas iš perdirbtų medžiagų, „AirMax Green“ turi ir kitų 

pranašumų, būdingų visiems „AirMax“ dulkių siurbliams:

Geresnis veikimas:•  „AirMax“ oro dėžutės konstrukcija 

pagrįsta aerodinamikos dėsniais. Praėjęs pro filtrų sistemą 

oras patenka į dulkių maišelį ir teka atkartodamas oro dėžutės 

kontūrą. Pastaroji suprojektuota taip, kad sustiprintų oro 

srauto tekėjimą ir pagerintų dulkių siurblio trauką.

Lengviau keisti maišelius:•  oro dėžutė atlieka apsauginę 

higieninę funkciją. Prisipildžius dulkių maišeliui, iš dulkių siurblio 

išimate oro dėžutę, iš jos – dulkių maišelį, pakeičiate nauju ir 

darbą galima tęsti. 

electrolux dulkių siurbliai – airmax green
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„Ergospace® Green“ 

Kuriant dulkių siurblį „Ergospace® Green“ buvo 
įdiegti mūsų žalieji sprendimai (mažesnė galia 
ir perdirbtas plastikas), be to, šį siurblį patogu 
sandėliuoti ir jis ypač toli pasiekia.

Žaliasis sprendimas

Dulkių siurblyje „Ergospace® Green“ įrengtas energiją taupantis, 

tačiau galingas 1350 W variklis, naudojantis 33 proc. mažiau 

energijos negu vidutinis 2000 W dulkių siurblys, o valymo 

ypatybės nuo to neprastėja. Kompaktiškojo „Ergospace®“ 

korpusą sudaro ne mažiau kaip 55 proc. perdirbto plastiko. 

Patogu sandėliuoti, pasiekia ypač toli 

Be to, kad gaminant sunaudota mažiau energijos ir pagamintas 

iš perdirbtų medžiagų, „Ergospace® Green“ turi dar ir kitų 

pranašumų, būdingų visiems „Ergospace®“ dulkių siurbliams:

Pasiekia ypač toli (13 m), nes turi 9 metrų ilgio laidą ir pailgintą • 

žarną.

Dėl „Ergoshock“ juostos šį siurblį galima labai kompaktiškai • 

sandėliuoti. Ši į virvę panaši elastinė juosta sutvirtina aplink 

korpusą apsuktą žarną, o siurbiant atlieka bamperio funkciją.

Trejopos paskirties antgalis (šepetys, antgalis plyšiams siurbti ir • 

baldų antgalis) yra laikomas dulkių siurblio galinėje pusėje.
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Pagalvojome – kas 
būtų, jei visuomet 
po ranka turėtumėte 
dulkių siurblį?

electrolux dulkių siurbliai
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Įspūdingas dizainas. 
Visur pasiekiamos 
dulkės
Naujasis „Ergorapido™ 2in1“ estetiškai suprojektuotas, nepakeičiamas, kai reikia ką nors greitai 
išvalyti. Tai belaidis įkraunamas daugiafunkcis įrenginys, kurį sudaro rankinio siurbimo prietaisas 
ir praktiški priedai, pritaikyti virš grindų esantiems paviršiams valyti. Manevringas kotas grindims 
valyti ir paslankus motorizuotas antgalis lengvai susiurbs dulkes ir trupinius.

Dabar naujasis „Ergorapido 2in1“ yra dar patrauklesnis, nes 

galite pasirinkti iš keturių kerinčių spalvų: sendinto plieno, tamsiai 

violetinės, pastelinės žalios ir oranžinės.  

Siurblys patobulintas – antgalyje įmontuotos LED lemputės, 

kad geriau matytųsi valomi paviršiai, o įkrovimui naudojama 

„Ergorapido Plus“ ličio baterija*, dėl kurios siurblys veikia ilgiau ir 

geriau.

Rankinis siurblys skirtas siurbti stalams, baldams ar automobilio 

salonui. Norėdami išimti mažąjį siurbliuką, paprasčiausiai 

paspaudžiate mygtuką laikiklio šone. Spragtelint įstatote atgal – 

ir Jūs jau turite siurblį, tinkantį greitai išvalyti grindims.  

Dėl dvigubo sujungimo grindų antgalio „Ergorapido 2in1“ 

labai manevringas. Juo lengvai išvalysite vietas šalia baldų 

paprasčiausiai pasukdami siurblio rankeną.  

* Tam tikruose modeliuose

electrolux dulkių siurbliai – ergorapidoTM 2in1
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Greitas filtro išvalymas Paprastas išvalymas

Gera valymo kokybė

Cikloninė išcentrinė jėga atskiria dulkių daleles nuo oro srauto, 

todėl siurblio filtras neužsikemša. Dėl cikloninės siurbimo galios ir 

motorizuoto šepečio „Ergorapido 2in1“ puikiai surenka plaukus, 

įvairiausių pluoštų daleles, dulkes ir trupinius nuo kietų grindų ar 

ilgaplaušių kilimų.  

Naujovė!
Antgalio priekyje – LED lemputės

Priekinės LED lemputės apšviečia valomas vietas, ir dabar Jūs 

jau tikrai nieko nepraleisite. 

Naujovė!
„Ergorapido Plus“ su ličio galia

Dėl ličio baterijos „Ergorapido 2in1“ siurbia dar geriau, nes 

baterija yra galingesnė, o energija tiekiama tolygiai. Dabar 

siurblys yra: 

20 % galingesnis • 

Greičiau įsikrauna• 

Tolygiai tiekiama energija • 

Ilgiau veikia • 

Priedai

Prie „Ergorapido™ 2in1“ pridedamas šepetys dulkėms nusiurbti 

iš pažeidžiamų vietų bei lenktas antgalis sunkiai pasiekiamoms 

vietoms valyti. Priedai laikomi baterijos įkrovimo įtaise. 

Guminė juostelė stabilumui  

Vidinė rankenos dalis padengta gumos juostele, kuri 

pagerina sukibimą ir siurblio stabilumą jį pastačius. Atremkite 

„Ergorapido™ 2in1“ į stalą, ir jis nenukris. 

Greitas fi ltro išvalymas 

Porą kartų patraukus ir atleidus filtro spyruoklę, supresuotos 

dulkės iš vidinio filtro nukrenta į dulkių talpą. Tokia technologija 

apsaugo filtrą nuo užsikimšimo, užtikrina gerą trauką ir sumažina 

kontaktą su dulkėmis. 

Paprastas dėžutės išvalymas

Dulkių dėžutė yra lengvai išimama ir išvaloma. Taip pat galima 

išsiurbti pagrindinio dulkių siurblio žarna per patentuotą vienos 

varstymo krypties dangtelį.

Laikomi antgaliai/priedai Guminė juostelė stabilumui

Priekinės antgalio lemputės „Ergorapido Plus“ baterijos 
indikatorius

„2in1“ Labai manevringas 

electrolux dulkių siurbliai – ergorapidoTM 2in1
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Tiesiog paimkite – ir pirmyn

„UniRapido“ 

„UniRapido“ idealus, kai reikia ką nors greitai 
išvalyti. Jis belaidis ir turi didelę dulkių talpą. 
Kroviklio dėka „UniRapido“ visada parengtas 
naudoti. Dėl paslankaus antgalio siurblys yra ypač 
manevringas. 
 

Išskirtinai didelė dulkių talpa

1 litro talpos nereikia dažnai valyti.

Lengvai valdomas, paslankus antgalis

Belaidžiu „UniRapido“ ypač lengva manevruoti. Tik vienas rankos 

prisilietimas – ir dviejų jungčių grindų valymo antgalis tiksliai 

apeina visas atsikišusias baldų dalis.    

Pagrindiniai akcentai
Cikloninė traukimo galia.•  Derindami varikliu varomą šepetį 

ir cikloninę traukimo galią pagerinome „UniRapido“ veikimą. 

Dulkių siurblys lengvai surenka plaukus, pūkus, dulkes ir 

trupinius nuo grindų ar kilimo.     

Paprasta išvalyti:•  paspaudus mygtuką, dulkių talpa 

atsipalaiduoja ir ją lengva iškratyti.  

Patogus laikymas:•  vidinė rankenos dalis padengta gumos 

juostele, kuri pagerina sukibimą ir siurblio stabilumą jį 

pastačius. Atremkite „UniRapido“ į stalą – ir jis nenukris. 

Dvigubas fi ltravimas:•  dulkes efektyviau valo vidinis ir išoriniai 

filtrai.  

Išimamas šepetys:•  volinis šepetys išimamas paspaudus 

mygtuką. Jį lengva ir patogu valyti. 

Ypač didelė dulkių talpykla Lengva manevruoti – lankstus 
antgalis

electrolux dulkių siurbliai – unirapido
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Glotnus ir aptakus 

„Rapido“ – pirmasis pasaulyje rankinis dulkių 
siurblys su ratukais. Siurblio svoris nuo rankos 
riešo perkeliamas ant ratukų, todėl siurblys lengvai 
slysta įvairiais paviršiais, nepažeisdamas baldų ir 
nesuglamžydamas staltiesių. Belaidis įkraunamas 
dulkių siurblys – puikus pagalbininkas namuose, 
laive ir automobilyje.
 

Greitas ir galingas 

„Rapido“ siurblį galima pritvirtinti prie sienos arba laikyti stove, 

todėl jis bus visada pasiekiamas. Lengvas, kompaktiškas ir 

galingas siurblys puikiai išvalo susikaupusius nešvarumus. Iš 

įvairių „Rapido“ serijos siurblių modelių nesunkiai išsirinksite 

tinkamiausią. 

Pagrindiniai akcentai
Ratukai:•  „Rapido“ siurblio priekyje esantys ratukai – išskirtinis 

šių rankinių siurblių bruožas. Šis siurblys yra ne tik patogus – 

jis apsaugo valomus paviršius. 

Ciklono principu veikiantis dulkių siurblys:•  ciklono 

išcentrinė jėga atskiria dulkių daleles, todėl siurblys veikia 

efektyviau ir neužsikemša filtras. 

Lengvai valomas fi ltras:•  ištraukite ir vėl atleiskite juostelę. 

Ant filtro susikaupusios dulkės subyra į dulkių dėžutę, todėl 

filtras neužsikemša, o siurblys veikia patikimiau. 

Greita ir patogu:•  akumuliatorinį „Rapido“ siurblį galima 

pritvirtinti prie sienos arba laikyti stove, todėl jis visada lengvai 

pasiekiamas. 

Išvalo sunkiai pasiekiamas vietas:•  siauras antgalis 

pritaikytas sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti. 

Su dviem ratukais valysite 
greičiau

Ratukai apsaugo valomus 
paviršius

Truktelėję už juostelės, greitai 
išvalysite filtrą

electrolux dulkių siurbliai – rapido
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Pagalvojome, kad 
smulkmenos lemia 
labai daug

electrolux dulkių siurbliai
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„Oxygen“ – tyliai veikiantis oro valytuvas 

Tylusis oro valytuvas skirtas maksimaliai pagerinti 
oro kokybę. Nedidelis alergenų bei ore susidarančių 
dalelyčių kiekis sumažina astmos ir kitų kvėpavimo 
ligų atsiradimo riziką. Tylus kaip šnabždesys 
prietaiso darbas netrukdys net miegoti ir suteiks 
daugiau jėgų dienai. Visą parą dirbantis „Oxygen“ 
– galingas pagalbininkas kovojantiems su alergija ir 
trokštantiems kvėpuoti gaivesniu oru. 

Tylesnis už šnabždesį: skirtas naudoti miegamajame

Naujasis „Electrolux“ oro valytuvas „Oxygen“ – vienas iš pačių 

efektyviausių ir tyliausių oro valytuvų rinkoje. Dirbdamas tyliuoju 

režimu jis skleidžia vos girdimą 27 decibelų garsą, kuris netrikdo 

miegančio žmogaus. Naktį kvėpuodamas išvalytu oru, žmogus iš 

ryto jaučiasi daug gaivesnis ir labiau pailsėjęs, sumažėja daugelio 

negalavimų rizika. „Oxygen“ tinka norintiems nuolat mėgautis 

gaivia oro srove. Aparatas gali dirbti visą parą, taupiuoju režimu 

suvartodamas tik 5 W elektros energijos. 

Veikimas

Didelės galios režimu aparatas išvalo iki 313 m3 oro per valandą. 

Kombinuotas aktyvuotos anglies ir plaunamasis HEPA filtras 

surenka 99.97 % kenksmingų iki 0,3 mikrono dydžio dalelyčių. 

Tokio dydžio yra kvėpavimo ligas sukeliantys dirgikliai, sporos, 

žiedadulkės, ore besiveisiančios bakterijos, dulkių erkutės, kelių 

eismo tarša, naminių gyvūnų ir tabako dūmų alergenai. 

Kvapų jutiklis 

Parduodami du „Oxygen“ oro valytuvo modeliai. Viename jų, 

valdomame nuotoliniu pulteliu, yra integruotas kvapų jutiklis – 

elektroninė prietaiso „nosis“. Jei prietaisas užuodžia kvepalus, 

tirpiklius, automobilių išmetamąsias dujas, cigarečių dūmus 

ar kitokius kenksmingus garus, jis automatiškai padidina oro 

valymo pajėgumą ir nepageidaujami kvapai sugeriami aktyvuotos 

anglies filtruose. Jutiklis įsijungia, kai viršijamas ribinis taršos 

kiekis.   

Oro valytuvas „Oxygen“ – pirmasis prietaisas rinkoje, kuris veikia 

tyliai, yra dailių formų ir nepriekaištingai išvalo orą.

Dėl gaivaus oro namie jausitės 
geriau

Filtro valymas Nuotolinis valdymas

electrolux oro valytuvai – oxygen
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Minkšti bamperiai Ergonomiška rankena

„Electrolux“ standartiniai priedai – už nedidelį 
papildomą mokestį 

Pasirinkę „Electrolux“ prietaisą patikrinkite, kokie 
priedai pridedami kaip standartiniai. Visi jie aiškiai 
išvardyti šio katalogo nugarėlėje pateikiamose 
instrukcijose. Toliau išvardyti priedai (daugelyje 
modelių jie pridedami kaip standartiniai) suteiks 
papildomo patogumo ir užtikrins geresnius 
rezultatus.  

Ypač praktiški antgaliai
„Dust Magnet“ antgalis grindims

Viską išvalykite vienu mostu! Šis antgalis specialiai 

sukonstruotas, kad tiktų ir kietoms grindims, ir kilimams – ir 

nieko nereikia reguliuoti. Antgalis turi ratukus, kad būtų paprasta 

valyti kiekvieną paviršių. Jo unikali technologija leidžia optimaliai 

surinkti ant kilimų susikaupusias dulkes. Šepečiu kruopščiai 

išvalysite ir kartu atnaujinsite bei sušukuosite kilimą.

„AeroPro™“ antgalis

Veiksmingas „AeroPro™“ antgalis ir stipri oro srovė užtikrina 

puikius valymo rezultatus. Jis yra dviašis ir turi minkštus ratukus, 

todėl juo galima lengvai ir nuodugniai išvalyti visus paviršius ir 

puikiai surinkti nuo jų visas dulkes. 

Minkšti bamperiai

Norėdami apsaugoti Jūsų baldus nuo įbrėžimų, daugelyje 

savo prietaisų įrengėme minkštus bamperius. Jie pagaminti iš 

specialios minkštos gumos ir yra naudingas priedas, ypač tiems, 

kurių namai puikuojasi antikiniais ar vertingais stalais ir kėdėmis.

Ergonomiška rankena

Pakelkite įprastą dulkių siurblį: jaučiate, kokios aštrios 

plastikinės rankenos briaunos? Mūsų ergonomikos specialistai 

iš minkštesnės medžiagos sukūrė rankeną, atitinkančią delno 

linkius – kad būtų lengviau siurblį pakelti ir patogiau nešti. 

Papildomos ypatybės:
Detalių sujungimas:•  nedaug kas gali taip išmušti iš vėžių 

kaip blogai pritvirtinamas antgalis. Arba įstrigęs vamzdis. 

Laimė, „Electrolux“ sukūrė savo antgalių sujungimo sistemą. 

Todėl galėsite džiaugtis vientisa sistema, kurios detales bus 

lengva sujungti ir atjungti vieną nuo kitos.

Lengvi vamzdžiai:•  siūlome įvairių fiksuotų arba teleskopinių 

vamzdžių, pagamintų iš lengvos patvarios medžiagos. Visi 

vamzdžiai sandariai sujungiami tarpusavyje ir prijungiami prie 

mūsų antgalių, todėl užtikrinama optimali trauka.

Atsargus paleidimas:•  spustelėkite „Electrolux“ dulkių siurblio 

įjungimo mygtuką ir pastebėsite, kad prieš įsijungiant siurbliui 

stoja trumpa pauzė. Atsargus paleidimas skirtas tam, kad 

mažiau mokėtumėte už elektros energiją ir būtų iki minimumo 

sumažinta saugiklio perdegimo tikimybė.

Apsaugos nuo dulkių priemonė:•  įjungus dulkių siurblį, 

kuriame nėra dulkių maišelio, gali atsitikti taip, kad dulkės bus 

įsiurbtos į variklį. Laimė, tai tapo neįmanoma įrengus mūsų 

apsaugos priemonę; naujuose mūsų dulkių siurbliuose ši 

priemonė yra standartinė.

Filtro indikatorius:•  šis indikatorius parodo, kai ateina laikas 

keisti arba plauti filtrą – taip užtikrinamas optimalus išleidžiamo 

oro filtravimas.

Šiluminis išjungimo mechanizmas:•  ši saugumo priemonė 

neleidžia prietaisui perkaisti, jei dėl to, kad užsiblokuoja 

aušinantis oro srautas, jis ima kaisti.

„AeroPro™“ antgalis„Dust Magnet“ antgalis grindims

electrolux dulkių siurbliai – standartiniai priedai
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Nuotolinis valdymas Siurbiamosios galios indikatorius

Patogi vieta įrankiams susidėti 

Daugelis klientų džiaugiasi, kad siurblio vamzdžius ir antgalius 

gali laikyti tiesiog ant siurblio, jų nenuėmę. Tai įmanoma dėl mažo 

laikiklio (priekinėje, galinėje arba apatinėje pusėje), kuris atitinka 

antgalio užkarpėles.

Maišelio prisipildymo indikatorius

Nebereikės spėlioti, pilnas siurblio dulkių maišelis ar ne: kai 

laikas pakeisti jį nauju, paraudonuoja šis patogus indikatorius. Ir 

mechaninis, ir elektroninis variantai garantuoja optimalų filtravimą 

ir dulkių surinkimą.

Nuotolinis valdymas

Rankena turi jutiklinius mygtukus, todėl nereikės lankstytis, kad 

galėtumėte valdyti savo siurblį.

Skirtingų paviršių siurbiamosios galios indikatorius 

„UltraOne“ turi didelį aiškų ekraną, kuriame parodyta, kokį 

galingumą nustatyti. Optimalią siurbiamąją galią nustatyti bus dar 

lengviau, jei turėsite nuotolinio valdymo rankeną su automatine 

funkcija – dulkių siurblys automatiškai pats nuolat keičia 

siurbiamąją galią, priklausomai nuo paviršiaus. Valydami tiesiog 

pereinate nuo kilimo prie medinių grindų ir nereikia reguliuoti 

siurbiamosios galios, nes tai automatiškai daro „UltraOne“. 

Filtrai: 
variklio filtras – specialiai sukurtas varikliui apsaugoti;• 

mikrofiltras – pagamintas iš mikropluošto medžiagos, sulaiko • 

smulkiausias dulkių daleles;

HEPA H12•  – labai veiksmingas išleidžiamo oro filtras, 

pagamintas iš plisuotos mikropluošto medžiagos, turi didesnį 

filtravimo paviršių;

HEPA H1• 3 – labai veiksmingas plaunamasis išleidžiamo oro 

filtras, sulaikantis 99,95 proc. visų dalelių, kurių dydis tesiekia 

0,3 mikrono.

Priedai
Kombinuotas antgalis grindims valyti: du skirtingi variantai. • 

Turbininis antgalis: besisukančio šepečio funkcija giliai • 

įstrigusiems nešvarumams valyti. 

Elektrinis besisukantis antgalis: įsisenėjusiems nešvarumams • 

energingai valyti. 

Parketo antgalis: ilgais, minkštais šereliais, saugančiais kietos • 

medienos grindis.

Mažas kombinuojamas antgalis (du viename): kietiems • 

paviršiams ir baldų apmušalams valyti. 

Teleskopinis plyšių valymo antgalis: plonas įrankis sunkiai • 

pasiekiamoms vietoms valyti. 

„AeroPro™“ trejopos paskirties antgalis – vienas patogus • 

įrankis atlieka šepečio, plyšių antgalio ir baldų apmušalų 

antgalio funkcijas.

Dulkių šluotelė: saugoma kūgio formos laikiklyje ant • 

teleskopinio vamzdžio.  

Dulkių maišelio prisipildymo 
indikatorius

Sandėliavimo funkcija

electrolux dulkių siurbliai – standartiniai priedai
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Pagalvojome, kad nenorėsite 
gaišti laiko ieškodami dulkių 
maišelių
„s-bag®“ – standartinis maišelis, tinkantis 
visiems siurbliams!

Nusibodo, kad turite įsiminti sudėtingus maišelių 
numerius? O gal gaištate laiką ieškodami Jūsų 
modeliui tinkamo maišelio? Dėl mūsų unikalios 
„s-bag®“ sistemos dabar vienas maišelis tinka 
viskam, tai yra visiems mūsų tradiciniams dulkių 
siurbliams. Pirkdami naują maišelį teturite prisiminti, 
kad tai turi būti „s-bag®“! 

Dėl įdiegtos naujovės ir originalaus gamintojo užtikrinamos 

kokybės „s-bag®“ optimizuoja dulkių siurblių darbą ir tarnavimo 

laiką.

„s-bag®“ dulkių maišeliai užtikrina išskirtinę filtravimo kokybę. Dėl 

pluošto ir pačios medžiagos struktūros veiksmingai sulaikomos 

netgi smulkiausios dulkių dalelės. Priklausomai nuo pluošto 

apdirbimo, medžiaga gali būti labai poringa ir puri. Tokia 

medžiaga geriau filtruoja. Sintetinės medžiagos geriau sulaiko 

daleles ir neužsikemša. Dalelės neprilimpa prie medžiagos 

paviršiaus (taip atsitinka, kai filtras popierinis), bet pluoštas jas 

sulaiko. Todėl filtras mažiau užsikemša, filtravimas pagerėja, o 

dulkių maišelis tarnauja ilgiau. Be to, kadangi sintetinis pluoštas 

automatiškai įsielektrina, jis pritraukia dulkių daleles. Kadangi 

mažai kemšasi, naujasis sintetinis „s-bag®“ užtikrina didžiausią 

siurbiamąją galią ir taip optimizuoja dulkių surinkimą. Puikiai 

filtruodamas sintetinis „s-bag®“ sulaiko daugumą dulkių dalelių, 

todėl Jūsų namai tampa švarūs, o oras juose – grynas.

 

Kokios „s-bag®“ maišelių naujovės? 

Siekdami, kad „s-bag®“ dulkių maišeliai būtų atsparesni ir geriau 

tiktų mūsų dulkių siurbliams, sukūrėme naujoviškus sintetinius 

maišelius su klostėmis. Palyginti su plokščiais sintetiniais 

maišeliais:

juos galima lengviau ir lanksčiau įdėti į dulkių siurblį;• 

juose vidutiniškai telpa 13 proc. daugiau dulkių;• 

jie tarnauja 15 proc. ilgiau;• 

jie leidžia geriau surinkti dulkes;• 

jų konstrukcija patvaresnė.• 

Kodėl taip svarbu visuomet naudoti originalius „s-bag®“ 
maišelius?

Tai užtikrins, kad Jūsų dulkių siurblys visuomet dirbtų geriausiai, 

nebūtų pirma laiko pakenkta varikliui, be to, išvengsite problemų 

dėl garantijos.

Argi tai ne protinga? Todėl „s-bag®“ tikriausiai yra perkamiausias 

dulkių maišelis pasaulyje.

Šiuo metu „s-bag®“ tinka 51 pavadinimo dulkių siurbliams 

ELECTROLUX Airmax, Bolido, Clario, Clario 2, Ergospace• ®, Excellio, 

Maximus, Oxygen, Oxygen+, Oxy3system, Smartvac (5000…5695), 

UltraSilencer®, UltraOne, VivaControl, Viva Quickstop;

AEG-ELECTROLUX Airmax, Clario, Clario2, Maximus, Oxygen+, • 

Oxy3system, System Pro, UltraSilencer®, UltraOne, Viva Control, 

VivaQuickstop, QS Elegance
… ir visiems būsimiems tradiciniams „Electrolux Group“ dulkių siurbliams.

electrolux dulkių siurbliai – s-bag®
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„s-bag® classic long performance“

„s-bag® ultra long performance“

„s-bag® HEPA anti-allergy“ „s-bag® classic“„s-bag® anti-odour“

„s-bag®“

„s-bag® ultra long performance“:
Aukščiausios klasės rezultatai!

„s-bag® ultra long performance“ – naujas sintetinis dulkių 

maišelis ypač gerai susiurbia. Jį naudojant pagerėja siurblio 

trauka. Nesistebėkite, kad šiuo maišeliu naudositės 80 % ilgiau 

negu paprastais popieriniais dulkių maišeliais. Daugiasluoksnė 

medžiaga pasižymi puikiomis filtravimo ypatybėmis, todėl dulkių 

maišelis sulaiko net smulkiausias dulkių dalelytes. Rinkitės 

„s-bag® ultra long performance“ maišelį – Jūsų siurblys dirbs 

geriau, o namuose oras bus švaresnis.  

„s-bag® HEPA anti-allergy“:
Tinka sergantiems alergija

„s-bag® HEPA anti-allergy“ – geriausiai filtruojantis „Electrolux“ 

dulkių maišelis. Jis idealiai tinka sergantiems alergija. Sintetinis 

maišelis pagamintas iš naujoviškos aukštos kokybės medžiagos, 

kuri sulaiko ir išfiltruoja orą HEPA 10 filtravimo lygiu. Išfiltruo-

jamos mažos dulkių dalelytes, žiedadulkės, dulkių erkutės, 

dulkių erkučių ir kačių alergenai, kurie yra maždaug 1 mikrono 

dydžio (15 kartų mažesni už žmogaus plauką). „S-bag® HEPA 

anti-allergy“ yra apdovanotas Europos alergijos tyrimų fondo 

ECARF („European Centre for Allergy Research Foundation“) 

kokybės ženklu. Šio fondo tikslas – informuoti alergija sergančius 

žmones apie kovos su alergija būdus, skleisti informaciją apie 

alergijos sukeliamas ligas, padėti alergija sergantiems žmonėms. 

ECARF remia mokslinius alergologijos tyrimus ir prisideda prie 

Pasaulinės alergijos ir astmos Europos tinklo veiklos („The Global 

Allergy and Asthma European Network“ (GA2LEN).

„s-bag® anti-odour“:
Idealus auginantiems gyvūnus

Unikalusis „s-bag® anti-odour“ efektyviai neutralizuoja 

nemalonius kvapus siurblio viduje. Jei namuose laikote naminį 

gyvūną, tikrai džiaugsitės turėdami tokį maišelį. Skirtingai nuo 

popierinių maišelių, jis pagamintas iš nesudrėkstančios sintetinės 

medžiagos. Maišelyje yra kvapus sugeriančių chemikalų, kurie 

kaip vaškas padengia visą „s-bag® anti-odour“ paviršių. Ši 

cheminė medžiaga sugeria nemalonius kvapus ir padaro maišelį 

sandarų. 

„s-bag® classic long performance“:
Iki 50 % ilgesnis maišelio naudojimo laikas

Klasikinis ilgo naudojimo maišelis „s-bag® classic long 

performance“ pagamintas iš sintetikos. Jį naudosite 50 % 

ilgiau negu paprastą popierinį maišelį. Siurbimo efektyvumas 

greitai pradeda mažėti vos tik dulkių maišelis prisipildo iki 

pusės. Tačiau taip neatsitiks, jei naudosite naujos kartos 

sintetinius dulkių maišelius. Dulkių siurblys dirbs taip pat gerai, 

kol ilgo naudojimo maišelio visiškai nepripildys. Dėl novatoriško 

maišelio sulankstymo į jį telpa 15 % daugiau dulkių negu į lygius 

sintetinius maišelius. 

„s-bag® classic“:
Originalus klasikinis maišelis

Klasikinis „s-bag®“ – tai aukštos kokybės popierinis maišelis. Jis 

yra efektyvesnis negu paprasti popieriniai maišeliai, nes išfiltruoja 

95 % daugiau dulkių ir kitų dalelyčių. Maišelis pagamintas iš 

unikalaus patentuoto kartono, specialiai sulankstomas, todėl 

lengva jį įstatyti į siurblį. Maišelio sandarinimo sistema leis jį išimti 

švariai ir higieniškai, nepaskleidžiant dulkių.

electrolux dulkių siurbliai – s-bag®
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Citrinų kvapo „s-fresh®“

Gėlių kvapo „s-fresh®“

„s-fresh®“:
Tikrai švarių ir gaivių namų kvapas!
„s-fresh®“ yra iškvėpintos granulės, skirtos naudoti valant 

namus dulkių siurbliu, nepriklausomai nuo siurblio pavadinimo ar 

dydžio. Jas naudoti labai paprasta: tiesiog atplėškite pakuotę, 

paberkite granulių ant grindų ir susiurbkite jas. Patekusios į 

dulkių maišelį  kaskart siurbiant jos namuose paskleis malonų, 

bet išskirtinai gaivų kvapą.

„s-fresh®“, gaminamos gėlių ir dabar taip pat naujo citrinų 

kvapo, paskleis švelnų kvepalų aromatą, todėl namai kvepės 

švara ir gaiva.

.

electrolux dulkių siurbliai – s-fresh®
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HEPA 12 neplaunamas filtras HEPA 12 plaunamas filtras

O2 fi ltrų sistema

Švaresni namai – sveikesnis oras!

Ar žinote, kad namuose esantis oras yra užterštas? 
Oro tarša padidina astmos priepuolius, bronchitą, 
infarkto susirgimo riziką ir kitas chroniškas širdies 
ir kraujagyslių ligas. Todėl labai svarbu sumažinti 
išmetamų į orą dalelių kiekį.  

Kas yra HEPA fi ltras?

HEPA filtras šifruojamas kaip „ypatingai efektyvus dalelyčių 

filtravimas iš oro“ („Hight Efficiency Particulate Air“). Šie filtrai 

plačiai naudojami operacinėse. „Electrolux“ HEPA filtrai gerai 

sugaudo mažas dalelytes. Jie pagaminti iš tankios struktūros 

ypač plono stiklo pluošto, kuris stipriai pagerina filtravimo 

procesą ir sulaiko net smulkias dalelytes.  

HEPA fi ltrai sveikesniems namams 

HEPA filtras efektyviai išfiltruoja ir sulaiko susiurbtas daleles. 

Kiekvienas Jūsų šeimos narys kvėpuos lengviau ir pasijus 

geriau gyvendamas dulkėmis neužterštoje aplinkoje. Tai labai 

svarbu alergiškiems žmonėms ar norintiems apsisaugoti nuo 

alerginių susirgimų. Švarus oras reikalingas kiekvieno šeimos 

nario sveikatai. HEPA 12 filtrai sugauna įvairiausias kenksmingas 

daleles – žiedadulkes, sporas, dulkių erkutes, erkučių išmatas ir 

kitus alergenus. Iš dulkių siurblio išeinantis švarus oras sumažina 

alergijos reakcijos riziką. 

Iš „Electrolux“ siūlomų filtrų aukščiausio lygio yra HEPA 13, 

sugaunantis dar mažesnes dalelytes negu HEPA 12 filtras.

Trumpas fi ltravimo palyginimas

Įsivaizduokite, kaip susiurbiama 10 000 mažų dalelyčių (pvz, 

cigarečių dūmai): 

• pro H12 filtrą prasiskverbs 50 dalelyčių 

• pro H13 filtrą – tik 5 dalelytės 

„S-fi lter® H13“ plaunamasis – naujas fi ltrų standartas 
„Electrolux“ siurbliuose

„s-filter® HEPA 13“ – ekologiškas plaunamasis filtras (EFH 13W), 

padedantis alergijų kamuojamiems žmonėms sukurti sveiką 

aplinką.  

„S-filter®“ yra apdovanotas Europos alergijos tyrimų fondo 

ECARF („European Centre for Allergy Research Foundation“) 

kokybės ženklu. Šio fondo tikslas – informuoti alergija sergančius 

žmones apie kovos su alergija būdus, skleisti informaciją apie 

alergijos sukeliamas ligas, padėti alergija sergantiems žmonėms. 

ECARF remia mokslinius alergologijos tyrimus ir prisideda prie 

Pasaulinės alergijos ir astmos Europos tinklo veiklos („The Global 

Allergy and Asthma European Network“ (GA2LEN).

s-filter®, plaunamas HEPA 13 filtras

electrolux dulkių siurbliai – O2 filtrų sistema
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Kilimų antgaliai Turbininis antgalis tekstilei

Antgaliai ir šepečiai – kad būtų dar geriau

Kad ir kaip švariai siurbtų Jūsų „Electrolux“ dulkių 
siurblys, kai kuriais atvejais vis tiek prireiks ypatingų 
priedų – įsiurbimui gerinti, srovei stiprinti, paviršiams 
sušiaušti arba siauriems tarpams, plyšiams pasiekti. 
Dar bent šiek tiek gyvenimui palengvinti.   

Daugiafunkcis antgalis – „3in1“ 

Idealiai tinka visiems virš grindų esantiems daiktams. Trejopos 
paskirties antgalis pritaikytas baldų apmušalams, kietiems 

paviršiams ir siauroms vietoms valyti.  

Numeris: ZE 063 

Tyliai veikiantis parketo šepetys

Geriausiai tinka kietoms grindims valyti. Jei Jūsų namus puošia 
gražus parketas ar plytelės, tikrai nenorėtumėte jų subraižyti. 
Mes sukūrėme specialų antgalį su ilgais, 100 % natūraliais 
šeriais kietiems paviršiams valyti. Jis valo švelniai, o siurbia – 

galingai ir tyliai.

Numeris: ZE 061N

Antgaliai kilimams

Kilimai bus dar švaresni. Besisukantis šepetys antgalyje išvalo 

net labai giliai esančius nešvarumus. Lengvas sušukavimas tikrai 

nepakenks Jūsų kilimui. Galite pasirinkti iš dviejų pagrindinių 

modelių: elektrinis antgalis, kuris prijungiamas prie siurblio 

(elektrinis antgalis, numeris: Z6) arba paties siurblio traukos jėga 

varomas turbininis antgalis. 

Numeris: ZE 013N, ZE 013.1

Turbininis antgalis tekstilei siurbti

Juo galima valyti horizontaliai ir vertikaliai! Tai – geriausias 

būdas susiurbti naminių gyvūnų plaukus ir pleiskanas, taip 

pat išvalyti sunkiai pasiekiamas vietas. Juo galima kruopščiai 

išvalyti netgi storiausius kilimus. Paslankus antgalio galas leidžia 

valyti horizontaliai ir vertikaliai. Idealiai tinka kilimams, baldų 

apmušalams, laiptams, pagalvėms, automobilių salonams ir t.t. 

Numeris: ZE 060, ZE 060.1

Tylusis parketo šepetys Daugiafunkcis antgalis – „3in1“ 

electrolux dulkių siurbliai – antgaliai ir šepečiai
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Įrankis stipriai užterštoms vietoms Mažas kombinuotas antgalis-šepetys 

„SpeedyClean™“

„SpeedyClean™“ yra pats paslankiausias ir ploniausias 

antgalis iš visų siūlomų rinkoje. Šis antgalis pagamintas pagal 

unikalią patentuotą technologiją; juo galima valyti kietus ir 

minkštus grindų paviršius ir nereikia reguliuoti pereinant nuo 

vieno paviršiaus prie kito. Antgaliu „SpeedyClean™“ lengva 

manevruoti, juo galėsite išvalyti grindis po baldais, kurie pakilę 

nuo grindų vos 4,4 cm (tai atitinka golfo kamuoliuko aukštį). 

Numeris: ZE 065

BIGDIRT™ skirtuvas 

Idealiai tinka nedelikatiems valymo darbams! BIGDIRT™ 

skirtuvu galėsite susiurbti šaltus pelenus iš židinio ar kepsninės, 

taip pat skysčius (mažiau kaip 5 l, nepavojingus ir nedegius) 

ir kitas skystąsias medžiagas, žemę, stiklo šukes, akmens 

nuolaužas ir cemento dulkes... Netgi galėsite pašalinti vamzdžius 

užkemšančius nedidelius nešvarumus, atitirpinti šaldytuvą arba 

išvalyti savo mašiną. BIGDIRT™ yra apdorotas nuo korozijos 

saugančiomis medžiagomis, todėl jį paprasta valyti. Talpa: 20 l 

kietų medžiagų, 5 l skysčių.

BIGDIRT™ skirtuve įrengtas plaunamasis sintetinis poliesterio 

filtras puikiai filtruoja. Galima įsigyti papildomą filtrą.

Numeris: EF120

Numeris: ZE 002

Stipriai užterštoms vietoms  

Idealus tvarkantis lauke ar garaže. Siurbiant pjuvenas ar kitas 
stambesnes daleles, verta naudotis šia kūgio formos plastikine 
talpa. Didelės dulkių dalelės susilaiko joje, nepatekdamos į patį 
siurblį. 

Talpa permatoma, todėl ją išvalysite, kai tik prisipildys.

Numeris: ZE 001N 

Mažas kombinuotas antgalis-šepetys

Antgalis-šepetys skirtas greitai nedideliems paviršiams valyti. 
Šis antgalis gali būti naudojamas kaip dulkių šepetys, juo labai 
patogu išvalyti įvairiausius plyšius, kai siurbiami minkšti baldai ar 

kieti paviršiai.

Numeris: ZE 030N

BIGDIRT™ skirtuvas„SpeedyClean™“ antgalis

electrolux dulkių siurbliai – antgaliai ir šepečiai
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Dulkių šluotelė Automobilio priežiūros įrankiai 

Specialaus valymo įrankių komplektai

Dievinate savo automobilį? O gal degate meile savo 
rainajai augintinei? Kad ir kokia stipri būtų Jūsų 
aistra, vis tiek norisi kuo daugiau laiko mėgautis ir 
kuo mažiau – tvarkytis. Todėl mes ir sukūrėme šiuos 
tobulus, ypač galingus įrankius – kad išvaduotume 
Jus iš ilgo tvarkymosi sukeliamo galvos skausmo. 

Gyvūnų priežiūros įrankiai

Kad ir ką laikytumėte namuose – katę, šunį ar Peru lamą, – 

turbūt jau įsitikinote: gyvūnų plaukai veliasi po visus kampus 

ir sunkiai duodasi susiurbiami, o kartais net užkemša siurblio 

antgalį. Jeigu Jūsų draugai ar šeimos nariai linkę į alergijas, tai 

gali tapti rimta problema. Rūpindamiesi, kad taip nenutiktų, mes 

sukūrėme specialų gyvūnų priežiūros įrankių rinkinį – „Animal 

Kit“. Štai du pagrindiniai jo elementai: 

1)  specialus antgalis naminių gyvūnų plaukams nuo baldų 

apmušalų šalinti;

2)  specialus antgalis gyvūnų plaukams iš užuolaidų, izoliuotų 

erdvių ir nuo laiptų šalinti. 

Numeris: KIT 03N 

Dulkių šluotelė

Patys žinote: valyti dulkes aplink knygas, puošmenas, kitus 

trapius daiktus – tikra kančia. Todėl mes ir sukūrėme „Easy 

Clean Dusting Kit“ – dulkių šluotelę: ši unikali naujovė įmontuota 

mūsų dulkių siurblių vamzdžiuose. Mikroskopiniai šepetėlių 

pluoštai pritraukia dulkių dalelytes maža elektrostatine įkrova. 

Šluotelė sukama ratu ir automatiškai išvaloma išcentrine trauka. 

Nešvarumai įsiurbiami į vamzdį, taigi lengva valyti vaikštant. 

Baigę siurbti, vėl sukiškite dulkių šluotelę į kūgio formos talpą ir 

spragtelėkite apačioje esantį mažą jungiklį.

Numeris: KIT 04N

Automobilio priežiūros įrankiai 

Pavargote kaskart važiuoti į plovyklą siurbti automobilio salono? 

Turėdami mūsų „Auto Kit“ – automobilių priežiūros įrankių rinkinį, 

daugiau nebeieškosite pramoninio siurblio, nusprendę išvalyti 

savo mašiną. Štai rinkinio sudėtis:

1)  antgalis uždaroms ar sunkiai pasiekiamoms vietoms, tokioms 

kaip po sėdynėmis ir tarp sėdynių, valyti;

2)  pailginama žarna, kuria pasieksite bet kurią vietą automobilio 

salone, nekišdami į jį dulkių siurblio;

3)  speciali mikropluošto pirštinė plastikinėms dalims ir langams 

valyti.

4)  Platus plyšių antgalis idealiai tinka sėdynėms valyti.

Numeris: KIT 01N, KIT 09

Gyvūnų priežiūros įrankiai

electrolux dulkių siurbliai – specialaus valymo įrankių komplektai
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Tobuli mažieji prietaisai
Išskirtinis šių prietaisų bruožas – puikus dizainas ir malonumas naudojantis. 
Netgi mažiausi prietaisai itin patogūs ir estetiški. 

electrolux mažieji prietaisai
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„ Due espressi, 
per favore!”*
Ar prisimenate nuostabaus skonio cappuccino kavą, kurios ragavote per atostogas 
praėjusią vasarą? Mes tikrai nepamiršome, todėl ir sukūrėme kavos aparatą, 
naudodami naujausias technologijas, kad kavos gurmanai galėtų nepaprastai 
lengvai paruošti subtiliausio skonio gėrimą.

* „Prašyčiau du puodelius espresso!“

electrolux kavos ruošimas
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Visiškai automatinis espresso kavos aparatas 
„Caffè Grande Macchiato ECG 6600“ 

Mėgaukitės kava drauge su šeima ir draugais. 
Visiškai automatinis espresso kavos aparatas 
„Cafe Grande“ pagamins iki dešimties puodelių 
nuostabiausios espresso, capuccino ar latte kavos.

Pasaulinė naujovė: kelių puodelių funkcija• 

Įspūdingo dizaino terminis indas• 

Savaime išsivalantis pieno putų plaktuvas • 

su išimamu pieno indu

Išimamas kavos tirščių indas• 

Lengvai suprantamas daugiafunkcis tekstinis ekranėlis • 

Iš priekio nuimama vandens talpa• 

Individualūs kavos bei vandens kiekio nustatymai• 

Klasikinis ir kartu šiuolaikiškas dizainas• 

Dviguba terminio bloko technologija • 

Vamzdelis kavai ištekėti, reguliuojamas pagal puodelio ar • 

stiklinės aukštį

Skaidri kavos pupelių talpa• 

Profesionalus 15 barų slėgio siurblys su užplikymo funkcija • 

Integruotas šiuolaikinis kavos pupelių malūnėlis• 

Reguliuojama kavos temperatūra• 

Specialus karšto vandens antgalis • 

Šildomas paviršius puodeliams• 

Paprastas įjungimas: naudojantis pirmąjį kartą prietaiso • 

nereikia nuorinti 

Automatinė nukalkinimo programa • 

Nereikia cheminio valymo • 

Ištraukiamas padėklas išlašėjusiam skysčiui su nuimamomis • 

grotelėmis 

Apsauginis automatinis išsijungimas  • 

Laikiklis elektros laidui • 

Spalva: sidabrinė• 

Galia: 1350 W• 

Kelių puodelių funkcija

Naudodamiesi visiškai automatiniu „Caffe Grande“ espresso 

kavos aparatu turėsite daugiau laiko kartu su šeima ir draugais 

mėgautis aromatinga kava. Nesvarbu, ar jaukiai gertumėte 

popietės kavą, ar šiuo gėrimu baigtumėte šventinę vakarienę su 

draugais – vienu mygtuko paspaudimu paruošite iki dešimties 

puodelių šviežios espresso kavos, kuria galėsite tučtuojau vaišinti 

svečius iš šiuolaikiško dizaino terminio indo. Juk taip patogu, kai 

nereikia laukti, kol prisipildys vis naujas puodelis kavos.  

Lengviau net negali būti: vos tik pastatysite terminį indą po 

„Caffe Grande“ aparato kavos ištekėjimo anga, prietaisas 

automatiškai pasirinks kelių puodelių funkciją. Dabar pasirinkite 

pageidaujamą puodelių kiekį (iki dešimties puodelių), paspauskite 

įjungimo mygtuką, ir štai, baigta. Atsipalaiduokite, mėgaukitės 

svečių draugija ir nuostabaus skonio kava, kurią Jums paruoš 

visiškai automatinis „Caffe Grande“ espresso kavos aparatas!

Pieno puta vienu mygtuko paspaudimu  

„Caffe Grande Macchiato ECG 6600“ kavos aparate yra 

automatinė pieno plakimo funkcija su savaiminiu išsivalymu bei 

išimamu pieno indu.

PNC 900 199 014

electrolux kavos ruošimas – espresso kavos aparatas
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Visiškai automatinis espresso kavos
aparatas „Caffè Grande ECG 6400“ 

Naudotis kavos aparatu yra labai paprasta – dide-
liame ir lengvai įskaitomame ekrane matomos 
išsamios instrukcijos. Įberkite kavos pupelių ar 
maltos kavos – ir aparatas pagamins iki dešimties 
puodelių norimos kavos.  

• Pasaulinė naujovė: kelių puodelių funkcija

• Įspūdingo dizaino terminis indas

• Išimamas kavos tirščių indas

• Lengvai suprantamas daugiafunkcis tekstinis ekranėlis 

• Iš priekio nuimama vandens talpa

• Individualūs kavos bei vandens kiekio nustatymai

• Klasikinis ir kartu šiuolaikiškas dizainas

• Terminio bloko technologija

• Vamzdelis kavai ištekėti, reguliuojamas pagal puodelio ar   

 stiklinės aukštį

• Skaidri kavos pupelių talpa 

• Profesionalus 15 barų slėgio siurblys su užplikymo funkcija 

• Integruotas šiuolaikinis kavos pupelių malūnėlis

• Reguliuojama kavos temperatūra

• Specialus garų/karšto vandens antgalis

• Šildomas paviršius puodeliams

• Paprastas įjungimas: naudojantis pirmąjį kartą prietaiso 

 nereikia nuorinti 

• Automatinė nukalkinimo programa 

• Nereikia cheminio valymo 

• Ištraukiamas padėklas ištekėjusiam skysčiui su nuimamomis  

 grotelėmis 

• Apsauginis automatinis išsijungimas  

• Laikiklis elektros laidui  

• Spalva: sidabrinė

• Galia: 1350 W

Lengvai valdomas  

Aiškus ekranėlis – tokios pat teksto funkcijos kaip ir modelyje 

ECG 6600, todėl labai paprasta naudotis kavos aparatu ir       

pasirinkti įvairias funkcijas. 

Specialus antgalis  

Naudodamiesi garų/karšto vandens antgaliu paruošite tirštą 

pieno putą – cappuccino kava bus nuostabaus skonio. Galite 

pasirinkti karšto vandens funkciją, jei norite puodelio arbatos.

Išimamas kavos tirščių indas 

Jei indą reikia išvalyti, jį išimsite atsargiai patraukę išorės link. 

Chemiškai valyti nereikia.  

Vamzdelio kavai ištekėti aukščio reguliavimas 

Šio vamzdelio aukštis yra optimalus ruošiant bet kokios 

rūšies kavą – nuo mažyčio espresso puodelio iki aukštos latte        

macchiato stiklinės – vamzdelis kavai ištekėti pritaikomas prie 

kiekvieno indo.  

Malta kava ar pupelės? 

Kavai paruošti galite naudoti ir jau sumaltą kavą, ir kavos pu-

peles. Šiam tikslui skirtas specialus skyrelis maltai kavai, todėl 

galėsite mėgautis įvairaus skonio ir aromato kava.PNC 900 199 015

electrolux kavos ruošimas – espresso kavos aparatas
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Visiškai automatinis espresso kavos aparatas 
„Caffè Grande ECG 6200“ 

Šį kavos aparatą puošia stilingas ir amžinas po-
liruoto metalo kavinukas. Aiškūs simboliai padės 
pasirinkti reikiamus nustatymus.  

• Pasaulinė naujovė: kelių puodelių funkcija

• Įspūdingo dizaino terminis indas 

• Automatinis simbolių ekranėlis 

• Išimamas kavos tirščių indas 

• Iš priekio nuimama vandens talpa 

• Individualūs kavos bei vandens kiekio nustatymai

• Klasikinis ir kartu šiuolaikiškas dizainas 

• Terminio bloko technologija  

• Vamzdelis kavai ištekėti, reguliuojamas pagal puodelio ar   

 stiklinės aukštį 

• Skaidri kavos pupelių talpa  

• Profesionalus 15 barų slėgio siurblys su užplikymo 

 funkcija 

• Integruotas šiuolaikinis kavos pupelių malūnėlis

• Reguliuojama kavos temperatūra

• Specialus garų/karšto vandens antgalis

• Šildomas paviršius puodeliams

• Paprastas įjungimas: naudojantis pirmąjį kartą nereikia 

 nuorinti 

• Automatinė nukalkinimo programa 

• Nereikia cheminio valymo 

• Ištraukiamas padėklas ištekėjusiam skysčiui su nuimamomis  

 grotelėmis 

• Apsauginis automatinis išsijungimas  

• Laikiklis elektros laidui  

• Spalva: sidabrinė / juoda

• Galia: 1350 W

PNC 900 199 016

electrolux kavos ruošimas – espresso kavos aparatas
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Espresso kavos aparatas CREMAPRESSO 
EEA 260

Filtravimo talpa su skaidriu dangteliu• 

Puodeliui užprogramuojamas vandens kiekis• 

Terminio bloko technologija• 

Kavos užplikymo funkcija• 

Profesionalus 15 barų slėgio siurblys• 

Šildomas nerūdijančio plieno paviršius puodeliams• 

Karšto vandens ir garų funkcija• 

Išimama 1,5 litro vandens talpa• 

Ištraukiamas padėklas ištekėjusiam skysčiui su nerūdijančio • 

plieno grotelėmis

1-2 puodeliams ir espresso sietelio filtras• 

Korpuso medžiaga: ABS• 

Spalva: balta• 

Įtampa: 230 V• 

Galia: 1250 W• 

Praktiška fi ltravimo talpa

Priedai visada parengti naudoti.

Terminio bloko technologija

Mūsų espresso kavos aparatas CREMAPRESSO, kuriame įdiegta 

terminio bloko technologija, leidžia naudoti šutintuvą prieš pat 

ruošiant espresso kavą arba iš karto ją paruošus.

Neprilygstamas aromatas

Kava sudrėkinama prieš perleidžiant per ją vandenį. Proceso 

metu kava subręsta, o tai padeda atskleisti espresso aromatą. 

PNC 910 281 499

Išimama vandens talpa Šildomas nerūdijančio plieno 
paviršius puodeliams

Ištraukiamas nerūdijančio plieno 
padėklas ištekėjusiam skysčiui

1-2 puodeliams ir espresso sietelio 
filtras

electrolux kavos ruošimas – espresso kavos aparatas
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Espresso kavos aparatas 
CREMAPRESSO EEA 250

Filtravimo talpa su skaidriu dangteliu• 

Terminio bloko technologija• 

Kavos užplikymo funkcija• 

Profesionalus 15 barų slėgio siurblys• 

Šildomas plastikinis paviršius puodeliams• 

Karšto vandens ir garų funkcija• 

Išimama1,5 litro vandens talpa• 

Ištraukiamas padėklas ištekėjusiam skysčiui • 

su plastikinėmis grotelėmis

1-2 puodeliams ir espresso sietelio filtras• 

Korpuso medžiaga: ABS• 

Spalva: juoda• 

Įtampa: 230 V• 

Galia: 1250 W• 

PNC 910 281 497

Karšto vandens ir garų funkcija Ištraukiamas plastmasinis padėklasFiltravimo talpa 1-2 puodeliams ir espresso sietelio 
filtras

electrolux kavos ruošimas – espresso kavos aparatas
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Karšto vandens ir garų funkcija

Espresso kavos aparatas 
EASYPRESSO EEA 110

Klasikinis dizainas• 

Teflonu dengtas aliumininis virdulys• 

Profesionalus 15 barų slėgio siurblys• 

Šildomas nerūdijančio plieno paviršius puodeliams• 

Karšto vandens ir garų funkcija• 

Išimama 1,4 litro vandens talpa• 

Ištraukiamas padėklas ištekėjusiam skysčiui• 

1-2 puodeliams filtras• 

Korpuso medžiaga: ABS• 

Spalva: sidabrinė• 

Įtampa: 230 V• 

Galia: 1100 W• 

PNC 910 011 883

Šildomas nerūdijančio plieno 
paviršius puodeliams

Ištraukiamas padėklas ištekėjusiam 
skysčiui

Išimama vandens talpa

electrolux kavos ruošimas – espresso kavos aparatas



55

Pieno putų plakiklis
„Crema Classica EMS 100“

Pasigaminkite itališko cappucino arba kakavos. 
„Crema Classica“ ideliai tinka suplakti lygioms ir ilgai 
išsilaikančioms pieno putoms.

• Šiuolaikiškas bei aukštos kokybės dizainas, puikiai derantis   

 prie kavos aparato

• Idealiai tinka pieno putoms suplakti arba ruošti kakavą

• Didžiausias apsisukimų greitis: 10 000 aps./min.

• Lankstus keičiamas kakavos plakiklis

• Patogus stovas ir atrama pieno ar kakavos plakikliui

• 2 baterijos 

• Spalva: juoda / „AluTec“

PNC 910 281 452

electrolux kavos ruošimas – pieno putų plakiklis
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250 g išimama dėžutė kavos 
pupelėms

Lėtas malimas, kad sumažėtų 
šilumos perdavimas kavai

Padėklas

PNC 910 011 846

Kavamalė EEG 8000

Dabar visada galite turėti šviežiai maltos kavos. 
Susimalsite tiek, kiek Jums reikia, kavos smulkumą 
parinksite pagal kavos rūšį ir gaminimo būdą. 

Galite malti tiesiai į filtro laikiklį arba į dėžutę kavai• 

Patogus profesionalus dizainas • 

Metalinis kūginis maltuvas • 

25 malimo nustatymai• 

Lėtas malimas, kad sumažėtų šilumos perdavimas kavai• 

250 g išimama dėžutė kavos pupelėms• 

Padėklas• 

Dėžutė• 

Galia: 150 W• 

Malkite pagal individualų poreikį

Galite malti tiesiai į filtro laikiklį arba į dėžutę kavai, todėl visuomet 

turėsite šviežiai sumaltos kavos.

Kūginis maltuvas

Metaliniai kūginiai maltuvai kavos pupeles mala lėtai ir tolygiai, 

todėl sumažėja šilumos perdavimas kavai ir išsaugoma puiki 

maltos kavos kokybė. 

25 malimo nustatymai

Galima pasirinkti 1 iš 25 kavamalės režimų, todėl pupeles 

tinkamai sumalsite visų rūšių kavai – espresso, įprastai plikomai, 

turkiškai...

electrolux kavos ruošimas – kavamalė
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Pusryčiai pas Tifani
Ypatingas pasiūlymas: pradėkite dieną su šviežiu skrebučiu ir 
puodeliu puikios arbatos. 

electrolux pusryčiai
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Integruotas kavos malūnėlis ir 
individualūs kavos malimo rupumo 
nustatymai

Laikmatis užprogramuotam kavos 
ruošimui

PNC 910 281 470

Kavos aparatas „Fresh Time Café®

EKAM 200“ automatinis

Aukštos klasės, integruotas kavos malūnėlis ir individualūs • 

kavos malimo rupumo nustatymai 

Apšviestas ekranėlis • 

Patogus nerūdijančio plieno dizainas• 

Kavos stiprumo nustatymas: stipri, vidutinio stiprumo • 

ar silpna kava 

Laikmatis užprogramuotam kavos ruošimui • 

Paslankus filtras su vožtuvu, apsaugančiu nuo lašėjimo• 

Šviežio vandens filtras• 

Šviežio vandens matuoklė • 

Dengta kaitinimo plokštė • 

Matuoklė ant abiejų terminio indo pusių • 

Apsauginis automatinis išsijungimas • 

Laikiklis elektros laidui • 

Talpa: 2-10 puodelių • 

Galia: 900 W• 

Išimamas filtro krepšelis su 
apsaugos nuo lašėjimo sistema

Šviežio vandens filtras

electrolux pusryčiai – kavos aparatas
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Kontrolinė lemputėApsaugos nuo lašėjimo sistema Išimamas filtro krepšelis 
(1 x 4 dydžio)

Atšildymo ir pašildymo mygtukai 
su kontroline lempute

Virdulys
EEWA 3130 / EEWA 3100

1,5 litro talpa• 

Viena ranka atidaromas dangtelis• 

Paslėptas kaitinimo elementas iš • 

nerūdijančio plieno

Vandens lygio indikatorius• 

Išimamas nuovirų filtras• 

360° kampu pasukamas pagrindas• 

Įjungti/išjungti jungiklis su lempute• 

Apsauga nuo perdegimo• 

Laikiklis elektros laidui• 

Spalva:  juoda / sidabrinė (EEWA 3100) • 

balta / sidabrinė (EEWA 3130)

Galia: 2200 W• 

Filtruotos kavos virimo aparatas 
EKF 3130 / EKF 3100

Stiklinis indas: 10/15 puodelių• 

Apsaugos nuo lašėjimo sistema• 

Išimamas filtro krepšelis (1 x 4)• 

Vandens lygio indikatorius dešinėje pusėje• 

Matuoklė ant abiejų indo pusių• 

Įjungti/išjungti jungiklis su lempute• 

Kaitinimo pagrindas su nepridegančiu • 

paviršiumi

Laikiklis elektros laidui• 

Spalva:  juoda / sidabrinė (EKF 3100) • 

balta / sidabrinė (EKF 3130)

Galia: 1080 W• 

Skrudintuvas
EAT 3130 / EAT 3100

Angos 2 duonos riekelėms • 

Integruotos grotelės bandelėms• 

Elektroninis skrudinimo reguliavimas: • 

7 apskrudimo lygiai

Atšildymo ir pašildymo mygtukai su • 

kontroline lempute

Išjungimo mygtukas su lempute • 

Pakėlimo svirtis• 

Ištraukiamas padėkliukas trupiniams• 

Laikiklis elektros laidui• 

Spalva:  juoda / sidabrinė (EAT 3100) • 

balta / sidabrinė (EAT 3130)

Galia: 870 W• 

PNC 910 011 860 (EKF 3130)
PNC 910 011 859 (EKF 3100)

PNC 910 011 858 (EAT 3130)
PNC 910 011 857 (EAT 3100)

PNC 910 011 856 (EEWA 3130)
PNC 910 011 855 (EEWA 3100)

electrolux pusryčiai – pusryčių rinkiniai
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PNC 910 011 843

Skrudintuvas EAT 8000

Nerūdijančio plieno ir lieto metalo korpusas• 

Angos 2 duonos riekelėms• 

Elektroninis skrudinimo reguliavimas: 6 apskrudimo lygiai, • 

atšildymo funkcija

Pašildymo mygtukas su kontroline lempute• 

Išjungimo mygtukas• 

Automatinis centravimas• 

Pakėlimo svirtis• 

Minkšta pakėlimo sistema• 

Išimamas padėkliukas trupiniams • 

(atidarymo sistema „Push & Pull“)

Laikiklis elektros laidui• 

Spalva: nerūdijančio plieno / pilka• 

Galia: 1200 W• 

Automatinis centravimas Elektroninis skrudinimo 
reguliavimas

Skrudintuvas EAT 8100

Nerūdijančio plieno ir lieto metalo korpusas• 

Angos 4 duonos riekelėms (2 atskiri valdymai)• 

Elektroninis skrudinimo reguliavimas: 6 apskrudimo lygiai, • 

atšildymo funkcija

Pašildymo mygtukas su kontroline lempute• 

Išjungimo mygtukas• 

Automatinis centravimas• 

Pakėlimo svirtis• 

Minkšta pakėlimo sistema• 

Išimamas padėkliukas trupiniams • 

(atidarymo sistema „Push & Pull“)

Laikiklis elektros laidui• 

Spalva: nerūdijančio plieno / pilka• 

Galia: 2400 W• 

PNC 910 011 844

Išimamas padėkliukas trupiniams Funkcijos „Atšaukti“ ir „Pakartotinai 
pašildyti“

electrolux pusryčiai – skrudintuvai
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PNC 910 011 961

Skrudintuvas EAT 7000

Nrūdijančio plieno korpusas (paviršius, ant kurio nelieka pirštų • 

atspaudų)

Angos 2 duonos riekelėms• 

Elektroninis skrudinimo reguliavimas: 6 apskrudimo lygiai • 

(mėlynas apšvietimas)

Atšildymo ir pašildymo mygtukai su kontroline lempute• 

Išjungimo mygtukas su lempute• 

Automatinis centravimas• 

Pakėlimo svirtis• 

Išimamas padėkliukas trupiniams • 

(atidarymo sistema „Push & Pull“)

Laikiklis elektros laidui• 

Spalva: nerūdijančio plieno / pilka• 

Galia: 800 W• 

Virdulys EEWA 7000

Nerūdijančio plieno korpusas• 

1,7 litro talpa• 

Paslėptas kaitinimo elementas iš nerūdijančio plieno• 

Viena ranka atidaromas dangtelis• 

Aukštas vandens pripylimo lygis• 

Išimamas nuovirų filtras• 

360° kampu pasukamas pagrindas• 

Įjungti/išjungti jungiklis prietaiso viršuje su kontroline lempute• 

Apsauga nuo perdegimo – virdulys neveikia, jei nėra vandens• 

Laikiklis elektros laidui• 

Spalva: nerūdijančio plieno / pilka• 

Galia: 2400 W• 

PNC 910 011 840

6 apskrudimo lygiai 
(mėlynas apšvietimas)

Atšildymo ir pašildymo mygtukai 
su kontroline lempute

Švedijos „Smartson“ instituto atlikti bandymai rodo, kad „Electrolux“ 

EEWA7000 yra sumaniausiai sukonstruotas virdulys.

Šis virdulys buvo pasirinktas kaip ergonomiškiausias gaminys, be to, 

puikiai įvertinta jo stabili rankena, kurioje paslėptas laidas.

Viena ranka atidaromas dangtelis Kontrolinė lemputė

electrolux pusryčiai – skrudintuvas / virdulys
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Jei dažnai gaminate pietus, pjaustymas, smulkinimas, 

minkymas ir plakimas gali išvarginti, todėl siūlome 

efektyvų ir ekonomišką pagalbininką virtuvėje.

Puikus derinys 
Jūsų virtuvei!

electrolux maisto gaminimas
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Smulkintuvas „Powermix Silent ESB 4600“

Tylus smulkintuvas: patentuota garso slopinimo sistema• 

Dėl trikampės indo formos susidaro galingas sūkurys • 

1,5 litro talpos tvirto stiklo indas• 

Lengva valyti glotnų vidinį indo paviršių• 

Išimamieji peiliai, kad būtų lengva valyti• 

Indą galima plauti indaplovėje (be peilių)• 

Nerūdijančio plieno dantyti peiliai• 

Guminis dangtis su anga • 

Integruotas sužymėtas matavimo indas• 

5 greičio nustatymai• 

„Pulse“ funkcija ledui smulkinti• 

„Safety Plus“ prilimpančiosios kojelės stabilumui pagerinti• 

Laikiklis elektros laidui• 

Ant smulkintuvo pagrindo įrengtas apsauginis jungiklis• 

Spalva: sendinto plieno• 

Galia: maks. 600 W• 

Su gaminiu pateikiama receptų kortelių• 

Smulkintuvas „Powermix Silent ESB 4400“

Tylus smulkintuvas: patentuota garso slopinimo sistema• 

Dėl trikampės indo formos susidaro galingas sūkurys • 

1,5 litro talpos tvirto stiklo indas• 

Lengva valyti glotnų vidinį indo paviršių• 

Išimamieji peiliai• 

Indą galima plauti indaplovėje (be peilių)• 

Nerūdijančio plieno dantyti peiliai• 

Guminis dangtis su anga • 

Integruotas sužymėtas matavimo indas• 

Bepakopis greičio nustatymas• 

„Pulse“ funkcija ledui smulkinti• 

„Safety Plus“ prilimpančiosios kojelės stabilumui pagerinti• 

Laikiklis elektros laidui• 

Filtro priedas su metalinėmis grotelėmis• 

Priedas – mini smulkintuvas• 

Ant smulkintuvo pagrindo įrengtas apsauginis jungiklis• 

Spalva: tamsiai violetinė• 

Mygtukas šviečia mėlynai• 

Galia: maks. 600 W• 

Su gaminiu pateikiama receptų kortelių• 

Puikiai sumaišo Filtras sultims spausti Mini smulkintuvas

PNC 910 011 882 PNC 910 011 881

electrolux maisto gaminimas – smulkintuvai
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Smulkintuvas „Assistent®line ASB 2600“

1,5 litro talpos stiklinis indas• 

Apvalus indas• 

Indą galima plauti indaplovėje (be peilių)• 

Išimamieji peiliai• 

Nerūdijančio plieno dantyti peiliai• 

3 greičio nustatymai• 

„Pulse“ funkcija ledui smulkinti• 

Plastikinis dangtis su anga• 

Integruotas sužymėtas matavimo indas• 

Laikiklis elektros laidui• 

Ant smulkintuvo pagrindo įrengtas apsauginis jungiklis• 

Spalva: balta / sidabro• 

Galia: 600 W• 

Smulkintuvas ASB 8000

Patvarus lieto aliuminio korpusas• 

1,6 litro talpos tvirto stiklo indas• 

Kvadratinis indas• 

Išimamieji peiliai, kad būtų lengva valyti• 

Indą galima plauti indaplovėje (be peilių)• 

Nerūdijančio plieno dantyti peiliai• 

Guminis dangtis su anga• 

Integruotas sužymėtas matavimo indas• 

3 greičio nustatymai• 

„Pulse“ funkcija ledui smulkinti• 

Neslystančios guminės kojelės stabilumui pagerinti• 

Laikiklis elektros laidui• 

Ant smulkintuvo pagrindo įrengtas apsauginis jungiklis• 

Spalva: aliuminio• 

Mygtukas šviečia mėlynai• 

Galia: 600 W• 

PNC 910 011 839 PNC 910 281 429

Išimamieji peiliaiLedo smulkinimo funkcija Kvadratinis indas su dantytais 
peiliais

Laikiklis elektros laidui

electrolux maisto gaminimas – smulkintuvai
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Rankinis plaktuvas 
„InstantMix Stick“ 
ESTM 4200

Nerūdijančio plieno peiliai su • 

grioveliais, veikia vertikaliai ir 

horizontaliai

2 greičio nustatymai, įskaitant • 

turbininį

Ilgas plastikinis plakimo strypas• 

800 ml tūrio sužymėtas indas su • 

guminiu neslystančiuoju pagrindu

Pridedamas tvirtinimo prie sienos • 

laikiklis su laido skyreliu (kartu su 

varžtais)

Guminis kabliukas plaktuvui • 

pakabinti

Koto ir plakimo strypo užraktas• 

Spalva: balta / sendinto plieno• 

Galia: 400 W• 

Rankinis plaktuvas 
„InstantMix Stick“ 
ESTM 4400

Nerūdijančio plieno peiliai su grioveliais, veikia • 

vertikaliai ir horizontaliai

2 greičio nustatymai, įskaitant turbininį• 

800 ml tūrio sužymėtas indas su guminiu • 

neslystančiuoju pagrindu

Pridedamas tvirtinimo prie sienos laikiklis su • 

laido skyreliu (kartu su varžtais)

Guminis kabliukas plaktuvui pakabinti• 

Koto ir plakimo strypo užraktas• 

Spalva: tamsiai violetinė / sendinto plieno• 

Galia: maks. 500 W• 

Rankinis plaktuvas 
„InstantMix Stick“ 
ESTM 4600

Nerūdijančio plieno peiliai su grioveliais, veikia • 

vertikaliai ir horizontaliai

2 greičio nustatymai, įskaitant turbininį• 

800 ml tūrio sužymėtas indas su guminiu • 

neslystančiuoju pagrindu

Priedas – mini smulkintuvas su guminiu • 

neslystančiu pagrindu

Tradicinis priedas – nerūdijančio plieno • 

plakiklis

Pridedamas tvirtinimo prie sienos laikiklis su • 

laido skyreliu (kartu su varžtais)

Guminis kabliukas plaktuvui pakabinti• 

Koto ir plakimo strypo užraktas• 

Spalva: tamsiai violetinė  / plieno• 

Galia: maks. 500 W• 

Nuimamasis kotasNerūdijančio plieno peiliai su 
grioveliais

Plakant nesitaško Tvirtinimo prie sienos laikiklis

PNC 910 011 819 PNC 910 011 809 PNC 910 011 808 

electrolux maisto gaminimas – rankiniai plaktuvai
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Virtuvės kombainas „Optistore EFP 4400“

Kompaktiškas: priedai laikomi prietaiso korpuse• 

Bepakopis greičio nustatymas• 

Plastikinis indas (telpa 2 litrai skysčio ir 1,5 kg tešlos)• 

Nerūdijančio plieno pjaustymo peilis su plastikiniu laikikliu• 

Plastikinė mentelė tešlai minkyti • 

Diskas emulsijai suplakti• 

Plastikinės mentelės laikiklis• 

6 nerūdijančio plieno peiliai: smulkinimo peilis, sūrio trintuvas, • 

peilis gruzdintoms bulvytėms pjaustyti, bulvių trintuvas, smulki 

dildė, rupi dildė

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė • 

1,5 litro smulkintuvas su nerūdijančio plieno peiliais• 

„Pulse“ mygtukas ledui smulkinti• 

Išimamieji peiliai, kad būtų lengva valyti• 

Neslystančios guminės kojelės• 

Visas prietaiso dalis (išskyrus maišytuvo peilius) galima plauti • 

indaplovėje

Laikiklis elektros laidui• 

Indo ir smulkintuvo apsauginiai jungikliai • 

Spalva: balta / tamsiai violetinė• 

Galia: 800 W• 

Virtuvės kombainas „Optistore EFP 4200“

Kompaktiškas: priedai laikomi prietaiso korpuse• 

6 greičio nustatymai• 

Plastikinis indas (telpa 2 litrai skysčio ir 1,5 kg tešlos)• 

Nerūdijančio plieno pjaustymo peilis su plastikiniu laikikliu• 

Plastikinė mentelė tešlai minkyti • 

Diskas emulsijai suplakti• 

Plastikinės mentelės laikiklis• 

5 nerūdijančio plieno peiliai: smulkinimo peilis, sūrio trintuvas, • 

bulvių trintuvas, smulki dildė, rupi dildė

Citrusinių vaisių sulčiaspaudė • 

1,5 litro smulkintuvas su nerūdijančio plieno peiliais• 

„Pulse“ mygtukas ledui smulkinti• 

Išimamieji peiliai, kad būtų lengva valyti• 

Neslystančios guminės kojelės• 

Visas prietaiso dalis (išskyrus maišytuvo peilius) galima plauti • 

indaplovėje

Laikiklis elektros laidui• 

Indo ir smulkintuvo apsauginiai jungikliai • 

Spalva: balta / sendinto plieno• 

Galia: 700 W• 

Priedai laikomi prietaiso korpuse

PNC 910 011 823 PNC 910 011 822

Galima plauti indaplovėje Ledo smulkinimo funkcija Išimamasis plaktuvo peilis

electrolux maisto gaminimas – virtuvės kombainai
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Pastatomas / rankinis plaktuvas 
„Assistent®line ASM 450“

2 variklių technologija: atskiras variklis dubeniui sukti, kad • 

produktai būtų geriau išmaišomi

Nuimamasis rankinis plaktuvas• 

5 greičių padėtys dirbant plaktuvo režimu• 

5 greičių padėtys dirbant tešlos minkytuvo režimu• 

„Pulse“ mygtukas didžiausiam greičiui nustatyti• 

V formos nerūdijančio plieno plakikliai• 

Asimetriški nerūdijančio plieno plakikliai• 

Išmetimo mygtukas, kad įrankius būtų lengviau išimti• 

Dėl indo padėties jį lengva pripildyti• 

Galima lengvai pakreipti į šoną• 

Guminės kojelės stabilumui pagerinti • 

3 litrų talpos nerūdijančio plieno dubuo• 

Mentelė• 

Spalva: balta / pilka• 

Galia: 380 W• 

PNC 910 281 427

Besisukantis indas su atskiru 
varikliu

Nuimamasis rankinis plaktuvas Lengva pripildyti Lengvai valdomas

electrolux maisto gaminimas – pastatomas / rankinis plaktuvas
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Rankinis plaktuvas „Easycompact EHM 4400“

Kompaktiškas rankinis plaktuvas su priedais• 

Stovas su atlaisvinimo mygtuku ir neslystančiomis kojelėmis• 

5 greičių nustatymai• 

Atsargus paleidimas įjungus pirmąjį greitį• 

„Pulse“ mygtukas didžiausiam greičiui pasiekti• 

Nerūdijančio plieno plakiklis• 

Nerūdijančio plieno plakimo spiralės• 

Išmetimo mygtukas, kad įrankius būtų lengviau išimti• 

1,5 m ilgio laidas• 

Minkšta rankena• 

Spalva: balta / tamsiai violetinė• 

Galia: maks. 300 W• 

Kompaktiškas

Rankinis plaktuvas „Easycompact EHM 4200“

Kompaktiškas rankinis plaktuvas su priedais• 

Stovas su atlaisvinimo mygtuku ir neslystančiomis kojelėmis• 

3 greičių nustatymai• 

Atsargus paleidimas įjungus pirmąjį greitį• 

„Pulse“ mygtukas didžiausiam greičiui pasiekti• 

Nerūdijančio plieno plakiklis• 

Nerūdijančio plieno plakimo spiralės• 

Išmetimo mygtukas, kad įrankius būtų lengviau išimti• 

1 m ilgio laidas• 

Spalva: balta / sendinto plieno• 

Galia: maks. 300 W• 

Paprasto atpalaidavimo 

sprendimas 

Atsargus paleidimas Nerūdijantis plienas

PNC 910 011 880 PNC 910 011 879

electrolux maisto gaminimas – rankiniai plaktuvai
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Kontaktinė kepsninė EGC 8000

Kad būtų optimaliai paskirstytas kaitinimas, į aliuminio plokštę • 

įmontuotas kaitinimo elementas

Didelis plokščias ir rantytas kepsninės paviršius (962 cm• 2 )

Neprideganti ir lengvai valoma „Teflon• ® Select“ danga

Bepakopis temperatūros nustatymas• 

Dėl nuožulnaus kepsninės paviršiaus į patiekalus įsigeria • 

mažiau dūmų, nes riebalai nuvarva į padėklą

Integruotas išimamasis padėklas riebalams varvėti• 

Slankiosios sąvaros užtikrina, kad tolygiai iškeptų bet kokio • 

storio gabalai

Dangčio užraktas, kad kepsninę galima būtų laikyti vertikaliai• 

Nekaistančios rankenos• 

Spalva: chromo• 

Galia: 2400 W• 

„Tefl on® Select“ *

Naujoviškas paviršius, ilgaamžiškesnis ir labiau 

atsparus karščiui negu paprastas teflonas. 

Užmirškite priskretusių lipnių nuosėdų šveitimą 

– tiesiog greitai perbraukite drėgna šluoste. 

* Teflonas yra „DuPont“ registruotas prekės 

ženklas

Stalo kepsninė „EasyGrill ETG 340“

Kad būtų optimaliai paskirstytas kaitinimas, į aliuminio plokštę • 

įmontuotas kaitinimo elementas

Didelė kepsninė ir keptuvė, padengtos nepridegančia danga • 

(41 x 30 cm)

Kaitinimo plokštę galima plauti indaplovėje• 

Išimamasis termostatas su kontroline lempute• 

5 temperatūros režimai (120–230 °C)• 

Išimamasis padėklas riebalams varvėti, kad patiekalai • 

neprisigertų dūmų ir nebūtų riebūs

Apsaugos priemonė: kaitinimo plokštės negalima naudoti be • 

pagrindo su 1,5 m ilgio laidu

Nekaistančios rankenos• 

Spalva: juoda• 

Galia: 2200 W• 

Įmontuotas kaitinimo elementas Pritaikyta laikyti vertikaliaiSlankiosios sąvarosPatiekalai neprisigeria riebalų ir 

dūmų

PNC 910 011 941 PNC 910 011 847

electrolux maisto gaminimas – stalo kepsninė / kontaktinė kepsninė
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Šviežios duonos kepimo krosnelė „Pâtissier 
Breadmaker EBM 8000“

2 kepimo indai: apvalus ir kvadratinis• 

Nuleidžiamoji mentė, kad būtų lengva išimti iš formos • 

Konvekcinis ventiliatorius, kad susidarytų traški plutelė• 

Nepridegantis lengvai valomas išimamasis kepimo indas• 

Skystųjų kristalų (LCD) ekranas• 

15 iš anksto nustatytų programų, įskaitant 3 specialias • 

apvalaus kepimo indo programas 

3 kvadratinio kepimo indo svarsčiai (1 kg, 750 g, 500 g) ir   • 

270 g apvalaus indo svarstis

3 skrudinimo nustatymai (tamsiai, vidutiniškai, šviesiai)• 

Greitoji duonos programa (58 min.)• 

12 val. atidėta pradžia su begarsiu pypsėjimo tonu• 

Nulenkiamieji peiliukai. 
Lengva išimti ir įstatyti formą

PNC 910 011 984

Konvekcinis ventiliatorius traškiai 
plutelei 

Nuleidžiamoji mentė Skystųjų kristalų (LCD) ekranas

Pypsėjimo tonas, perspėjantis, kad reikia įdėti • 

sudedamųjų dalių arba baigiasi programa 

Nuimamasis lengvai valomas dangtis• 

Nepridegantis lengvai valomas išimamasis • 

kepimo indas

Nuimamasis lengvai valomas dangtis• 

Šaukštas ir matavimo indas• 

Stiklo ir metalo apdaila• 

Mėlynai apšviečiamas valdymo skydas• 

Meniu visomis kalbomis (lipdukas)• 

Kartu su gaminiu pateikiama receptų kortelių• 

Spalva: juoda / plieno• 

Galia: 680 W• 

Programų sąrašas
01 „White Bread“ (Balta duona) 

02 „White Rapid“ (Balta sparčioji)

03 „Whole Wheat Bread“ (Nesijotų kviečių duona)

04 „Whole Wheat Rapid“ (Nesijotų kviečių sparčioji)

05 „French Bread“ (Prancūziškoji duona)

06 „Brioche“ (Sviestinės bandelės)

07 „Super rapid“ (Ypač sparti)

08 „Cake 500 g“ (Pyragas, 500 g)

09 „Gluten Free“ (Be glitimo)

10 „Dough“ (Tešla)

11 „Artisan Dough“ (Meistrų tešla)

12 „Jam“ (Uogienė)

13 „Extra Bake“ (Papildomas kepimas)

14 „Moelleux“ (Prancūziškasis pyragas)

15 „Rice Pudding“ (Ryžių pudingas)

16 „Custard“ (Saldusis kremas)

electrolux maisto gaminimas – duonkepė
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„PERFECT™ Safety“ – 
saugiausi kada nors 
sukurti garų lygintuvai*
Ar Jums nėra atsitikę, kad išėję iš namų turėjote grįžti, nes nebuvote 
tikri, ar nepamiršote išjungti lygintuvo? O gal turite naminių gyvūnų 
arba vaikų, kurie gali pastumti lyginimo lentą ir numesti lygintuvą? Jums 
nebereikės dėl to jaudintis, nes „Electrolux“ sukūrė „PERFECT™ Safety“ 
– saugiausią garų lygintuvą.*

* pagaminta „Electrolux“

electrolux audinių priežiūra



72

Dviejų kaitinimo elementų sistemaAtsparus subraižymui pagrindas  
„RESILIUM™ SUPERIORglide™“

PERFECTTM sauga: automatinio 
išsijungimo sistema (3 būdai)

Lašėjimo stabdymo sistema

PNC 910 011 849

Skaitmeninis garų lygintuvas 
„PERFECT™ Safety SUPERIORglide™“ XXL 
EDB 8590
 

Atsparus subraižymui pagrindas „RESILIUM™ • 

SUPERIORglide™“

Dviejų kaitinimo elementų sistema optimaliam garų režimui• 

Skaitmeninis termostatas temperatūrai reguliuoti• 

LCD ekranėliuose rodomas pasirinktas režimas ir temperatūra• 

PERFECT™ sauga: automatinio išsijungimo sistema (3 būdai)• 

Įspaudžiamas mygtukas temperatūrai nustatyti• 

Įmontuota sistemą nuo užkalkėjimo apsauganti kasetė • 

Lašėjimo stabdymo sistema• 

Galingas garų srautas (130 g/min.)• 

Kintamas garų srautas (0–40 g/min.) / vertikalus srautas • 

Ypač didelė vandens talpa: 430 ml• 

Drėkinimas smulkiais vandens lašeliais• 

Automatinis išsivalymas• 

Patogi rankena• 

Lengvai pripildoma vandens talpa, apsauginis talpos dangtelis• 

Itin ilgas ir lankstus suvyniojamas 3 m elektros laidas su • 

tekstilės paviršiumi

Spalva: balta• 

Galia: 2400 W• 

electrolux audinių priežiūra – garų lygintuvai
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Garų lygintuvas
„PERFECT™ Safety SUPERIORglide™“
EDB 7540

Atsparus subraižymui pagrindas „RESILIUM™ • 

SUPERIORglide™“

PERFECT™ sauga: automatinio išsijungimo sistema (3 būdai)• 

Apsauga nuo užkalkėjimo• 

Lašėjimo stabdymo sistema• 

Galingas garų srautas (100 g/min.)• 

Kintamas garų srautas (0–40 g/min.) / vertikalus srautas• 

Didelė vandens talpa: 280 ml• 

Drėkinimas smulkiais vandens lašeliais• 

Automatinis išsivalymas• 

Patogi rankena• 

Lengvai pripildoma vandens talpa, apsauginis talpos dangtelis• 

Itin ilgas ir lankstus suvyniojamas 3 m elektros laidas su • 

tekstilės paviršiumi

Spalva: balta / auksinė• 

Galia: 2400 W• 

Garų lygintuvas
„PERFECT™ Safety“ 
EDB 7530

Atsparus subraižymui pagrindas „PERFECTglide™“• 

PERFECT™ sauga: automatinio išsijungimo sistema (3 būdai)• 

Apsauga nuo užkalkėjimo• 

Lašėjimo stabdymo sistema• 

Galingas garų srautas (100 g/min.)• 

Kintamas garų srautas (0–40 g/min.) / vertikalus srautas• 

Didelė vandens talpa: 280 ml• 

Drėkinimas smulkiais vandens lašeliais• 

Automatinis išsivalymas• 

Patogi rankena• 

Lengvai pripildoma vandens talpa, apsauginis talpos dangtelis• 

Itin ilgas ir lankstus suvyniojamas 3 m elektros laidas su • 

tekstilės paviršiumi

Spalva: balta / sidabrinė• 

Galia: 2400 W• 

Apsauga nuo užkalkėjimo 
bei lašėjimo veikia ir žemoje 
temperatūroje

PERFECT™ sauga: 3 automatinio 
išsijungimo būdai – itin saugus 
prietaisas 

2400 vatų galia, garų srautas – 
100 g/min.

2400 vatų galia, garų srautas – 
100 g/min.

PNC 910 011 851 PNC 910 011 852 
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Garų lygintuvas
„PERFECT™ Safety“ EDB 7520

Atsparus subraižymui pagrindas „PERFECTglide™“• 

PERFECT™ sauga: automatinio išsijungimo sistema (3 būdai)• 

Apsauga nuo užkalkėjimo• 

Lašėjimo stabdymo sistema• 

Galingas garų srautas (90 g/min.)• 

Kintamas garų srautas (0–35 g/min.) / vertikalus srautas• 

Didelė vandens talpa: 280 ml• 

Drėkinimas smulkiais vandens lašeliais• 

Automatinis išsivalymas• 

Patogi rankena• 

Lengvai pripildoma vandens talpa, apsauginis talpos dangtelis• 

Itin ilgas ir lankstus suvyniojamas 3 m elektros laidas su • 

tekstilės paviršiumi

Spalva: balta / mėlyna• 

Galia: 2200 W• 

Drėkinimas smulkiais vandens 
lašeliais

3 automatinio išsijungimo būdai – 
itin saugus prietaisas 

PNC 910 011 853

Garų lygintuvas
„4Safety™“ EDB 5130

Emaliuotas, atsparus subraižymui pagrindas • GLISSIUMTM

PERFECT™ sauga: automatinio išsijungimo sistema (3 būdai)• 

XL saugumo stovas su patentuota gumine apsauga • 

Išsivalo automatiškai• 

Įmontuota sistemą nuo užkalkėjimo sauganti kasetė• 

Apsauga nuo lašėjimo• 

Galingas garų srautas (110 g/min.)• 

Kintamas garų srautas (0–40 g/min.) / vertikalus srautas• 

Didelė vandens talpa: 300 ml• 

Drėkinimas smulkiais vandens lašeliais• 

Patogi rankena• 

Ilgas ir lankstus suvyniojamas bei pritvirtinamas 2,5 m elektros • 

laidas su tekstilės paviršiumi

Vandens talpos dangtelis• 

Spalva: mėlyna• 

Galia: 2300 W• 

110 g/min. garų srautas

PNC 910 011 890

electrolux audinių priežiūra – garų lygintuvai
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Įmontuota nuolatinė nuo kalkių 
nuosėdų sauganti kasetė

Garų lygintuvas
„4Safety™“ EDB 5120

Emaliuotas, atsparus subraižymui pagrindas • GLISSIUMTM

PERFECT™ sauga: automatinio išsijungimo sistema (3 būdai)• 

XL saugumo stovas su patentuota gumine apsauga• 

Išsivalo automatiškai• 

Įmontuota sistemą nuo užkalkėjimo sauganti kasetė• 

Apsauga nuo lašėjimo• 

Galingas garų srautas (100 g/min.)• 

Kintamas garų srautas (0–35 g/min.) / vertikalus srautas• 

Didelė vandens talpa: 300 ml• 

Drėkinimas smulkiais vandens lašeliais• 

Patogi rankena• 

Ilgas ir lankstus suvyniojamas bei pritvirtinamas 2,5 m elektros • 

laidas su tekstilės paviršiumi

Vandens talpos dangtelis• 

Spalva: mėlyna• 

Galia: 2200 W• 

Garų lygintuvas
„4Safety™“ EDB 5110

Emaliuotas, atsparus subraižymui pagrindas•  GLISSIUMTM

PERFECT™ sauga: automatinio išsijungimo sistema (3 būdai)• 

XL saugumo stovas su patentuota gumine apsauga• 

Išsivalo automatiškai• 

Įmontuota sistemą nuo užkalkėjimo sauganti kasetė• 

Apsauga nuo lašėjimo• 

Galingas garų srautas (90 g/min.)• 

Kintamas garų srautas (0–35 g/min.) / vertikalus srautas• 

Didelė vandens talpa: 300 ml• 

Drėkinimas smulkiais vandens lašeliais• 

Patogi rankena• 

Lankstus suvyniojamas 1,8 m elektros laidas su tekstilės • 

paviršiumi

Vandens talpos dangtelis• 

Spalva: violetinė• 

Galia: 2100 W• 

Atsparus subraižymui pagrindas 
GLISSIUMTM

Automatinio išsivalymo funkcija 
pailgina tarnavimo laiką

Lankstus suvyniojamas 1,8 m 
elektros laidas

PNC 910 011 889 PNC 910 011 888
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Siurblio pavadinimas „UltraOne“ „UltraOne“ „UltraOne“

Technologija Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais

Modelis Z8870 Z8840 Z8810

Spalva Oranžinė Mėlyna Balta

Galiniai ratukai Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais

Elektroninė įranga +/- nuotolinis galios reguliato-

rius ant rankenos

+/- nuotolinis galios reguliato-

rius ant rankenos

+/- nuotolinis galios reguliato-

rius ant rankenos

Valdymas Siurblio viršuje Siurblio viršuje Siurblio viršuje

Apsauga neįdėjus dulkių maišelio Yra Yra Yra

Dulkių maišelio indikatorius Elektroninis Elektroninis Elektroninis

Filtro apsauga Nėra Yra Nėra

Filtro indikatorius Yra Yra Yra

Laido suvyniojimas Yra Yra Yra

Nuotolinis valdymas Yra Yra Nėra

Didžiausia galia, vatais 2200 2200 2200

Laido ilgis 9 9 7

Valymo spindulys 12 12 10

Dulkių maišelio talpa 2.5 2.5 2.5

Dulkių maišelio tipas „s-bag Ultra Long Performance“ „s-bag Ultra Long Performance“ „s-bag Ultra Long Performance“

Pridedamas dulkių maišelis 1+1 1+1 1+1

Galios reguliavimas Yra Nėra Yra

Oro išpūtimo anga Nėra Nėra Nėra

„Minkštas“ startas Yra Yra Yra

Siurblio laikymas Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

Triukšmo lygis dB(A) - (IEC 60704-3) 75 72 72

Variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras

Išmetimo fi ltras Plaunamas HEPA H13 Plaunamas HEPA H13 Plaunamas HEPA H13

Antgalis grindims „Aeropro Motorized“ „Aeropro“ „Aeropro“

Įmontuoti priedai „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“

Priedų laikymas Prietaiso korpuse Prietaiso korpuse Prietaiso korpuse

Papildomi priedai Nėra Nėra Nėra

Turbo antgalis grindims Nėra Nėra Nėra

Kiti antgaliai Nėra Nėra Nėra

Galingas antgalis su šepečiu Nėra Nėra Nėra

Rankena „Aeropro Active“ „Aeropro Remote“ „Aeropro Classic“

Vamzdžiai  „Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro“ teleskopiniai

Kiti priedai Nėra Nėra Nėra

Siurblio plotis 488 488 488

Siurblio gylis 300 300 300

Siurblio aukštis 245 245 245

Siurblio svoris be priedų ir pakuotės 7.08 7.08 7.08

electrolux dulkių siurbliai – techniniai duomenys
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„UltraOne“  „New Ultra Silencer“  „New Ultra Silencer“  „New Ultra Silencer“  „New Ultra Silencer“  „New Ultra Silencer“

Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais

Z90 ZUS3990 ZUS3970P ZUS3930 ZUS3920 ZUSG3900

Sidabrinė Smėlio Žalia Mėlyna Mėlyna Juoda

Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais

+ / - nuotolinis galios 

reguliatorius ant rankenos

+ / - nuotolinis galios 

reguliatorius ant rankenos

+ / - nuotolinis galios 

reguliatorius ant rankenos

Slankiojantis jungiklis Slankiojantis jungiklis Slankiojantis jungiklis

Siurblio viršuje Rankenoje Siurblio viršuje Siurblio viršuje Siurblio viršuje Siurblio viršuje

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Elektroninis Elektroninis Elektroninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Yra Yra Yra Nėra Nėra Nėra

Elektroninis Yra Yra Nėra Nėra Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Nėra Yra Nėra Nėra Nėra Nėra

2200 1800 1800 1800 1800 1250

9 9 9 9 7 9

12 12 12 12 10 12

2.5 4 2,5 2,5 2,5

„s-bag Ultra Long Performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Nėra Yra Yra Yra Yra Yra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

72 75 68 68 68 68

Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras

Plaunamas HEPA H13 Plaunamas HEPA H13 Plaunamas HEPA H13 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12

„Aeropro“ „Aeropro Motorized“ „Aeropro“ „Aeropro“ „Aeropro“ „Aeropro“

„Aeropro 3in1“ Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Prietaiso korpuse Prisegant prie vamzdžio Prisegant prie vamzdžio Prisegant prie vamzdžio Prisegant prie vamzdžio Prisegant prie vamzdžio

Nėra „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

„Aeropro Turbo“ Nėra „Aeropro Parketto“ Nėra Nėra Nėra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

„Aeropro Ergo“ „Aeropro Active“ „Aeropro Ergo“ „Aeropro Ergo“ „Aeropro Classic“ „Aeropro Classic“

„Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro Motorized“ „Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro“ teleskopiniai

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

488 308 308 308 308 308

300 402 402 402 402 402

245 266 266 266 266 266

7.08 5.98 5.98 5.98 5.98 5.98

electrolux dulkių siurbliai – techniniai duomenys
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Siurblio pavadinimas „New Ergospace“ „New Ergospace“ „New Ergospace“

Technologija Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais

Modelis ZE355 ZE346 ZE330B

Spalva Juoda Mėlyna Juoda

Galiniai ratukai Minkšti Minkšti Minkšti

Elektroninė įranga Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis

Valdymas Rankenoje Rankenoje Rankenoje

Apsauga neįdėjus dulkių maišelio Yra Yra Yra

Dulkių maišelio indikatorius Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Filtro apsauga Nėra Nėra Nėra

Filtro indikatorius Nėra Nėra Nėra

Laido suvyniojimas Yra Yra Yra

Nuotolinis valdymas Nėra Nėra Nėra

Didžiausia galia, vatais 2200 2200 2000

Laido ilgis 9 9 9

Valymo spindulys 13 13 13

Dulkių maišelio talpa 2,4 2,4 2,4

Dulkių maišelio tipas „s-bag anti-odour“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“

Pridedamas dulkių maišelis 1+1 1+1 1+1

Galios reguliavimas Yra Yra Yra

Oro išpūtimo anga Nėra Nėra Nėra

„Minkštas“ startas Yra Yra Yra

Pūtimo funkcija

Siurblio laikymas Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

Triukšmo lygis dB(A) - (IEC 60704-3) 75 72 72

Variklio fi ltras Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagrindinis variklio fi ltras

Išmetimo fi ltras Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Neplaunamas HEPA H12

Antgalis grindims „Dust Magnet“ baltas su 

sujungimu

„Dust Magnet“ baltas su 

sujungimu

„Dust Magnet“ baltas su 

sujungimu

Įmontuoti priedai „3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis

Priedų laikymas „3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis

Papildomi priedai Nėra Nėra Nėra

Turbo antgalis grindims Turbo DEX Nėra Nėra

Kiti antgaliai Kietas antgalis grindims Kietas antgalis grindims Kietas antgalis grindims

Galingas antgalis su šepečiu Nėra Nėra Nėra

Rankena Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende

Vamzdžiai  Teleskopiniai metalo spalvos 

sujungiami

Teleskopiniai metalo spalvos 

sujungiami

Teleskopiniai metalo spalvos 

sujungiami

Kiti priedai Nėra Nėra Nėra

Siurblio plotis 305 305 305

Siurblio gylis 395 395 395

Siurblio aukštis 285 285 285

Siurblio svoris be priedų ir pakuotės 5.21 5.21 5.21

electrolux dulkių siurbliai – techniniai duomenys
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„New Ergospace“ „New Ergospace“ „New Ergospace“ „Maximus“ „Maximus“ „Maximus“

Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais

ZE320 ZE310 ZEG300 ZXM7030 ZXM7020 ZXM7010

Raudona Oranžinė Juoda Juoda Raudona Purpurinė

Minkšti Minkšti Minkšti Minkšti Minkšti Minkšti

Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis

Rankenoje Rankenoje Rankenoje Korpuso šone Korpuso šone Korpuso šone

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Mechaninis Mechaninis Mechaninis Elektroninis Elektroninis Mechaninis

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Nėra Nėra Nėra Elektroninis Elektroninis Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

1800 1800 1350 2200 2200 2100

9 9 9 9 9 7

13 13 13 12 12 10

2,4 2,4 2,4 3.5 3.5 3.5

„s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“

1+1 1+1 1+1 1+1 1+1 1+1

Yra Yra Nėra Yra Yra Yra

Nėra Nėra Nėra Yra Yra Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Yra Nėra Nėra

Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

72 75 68 68 68 68

Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Atsarginis fi ltras Atsarginis fi ltras Atsarginis fi ltras

Neplaunamas HEPA H12 Neplaunamas mikrofi ltras Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12

„Vario 600“ „Vario 600“ „Dust Magnet“ juodas be 

sujungimo

ESNO su sujungimu ESNO su sujungimu ESNO su sujungimu

„3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis Antgalis plyšiams: korpuse 

tvirtinamas turbo antgalis

Antgalis plyšiams: korpuse 

tvirtinamas turbo antgalis

Antgalis plyšiams: korpuse 

tvirtinamas turbo antgalis

„3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis „3in1“ daugiafunkcis Dangtelyje Dangtelyje Dangtelyje

Nėra Nėra Nėra Mažas kombinuotas antgalis Mažas kombinuotas antgalis Nėra

Nėra Nėra Nėra Turbo DEX Nėra Nėra

Nėra Nėra Nėra Antgalis grindims Antgalis grindims Nėra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende

Teleskopiniai metalo spalvos 

sujungiami

Teleskopiniai metalo spalvos 

sujungiami

Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos

Nėra Nėra Nėra Priedas pūtimui Nėra Nėra

305 305 305 318 318 318

395 395 395 448.5 448.5 448.5

285 285 285 275 275 275

5.21 5.21 5.21 5.6 5.6 5.6

electrolux dulkių siurbliai – techniniai duomenys
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Siurblio pavadinimas „Airmax“ „Airmax“ „Airmax“

Technologija Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais

Modelis ZAM6250 ZAM6240 ZAM6230

Spalva Juoda Mėlyna Žalia

Galiniai ratukai Minkšti Minkšti Standartiniai

Elektroninė įranga Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis

Valdymas Korpuso šone Korpuso šone Korpuso šone

Apsauga neįdėjus dulkių maišelio Yra Yra Yra

Dulkių maišelio indikatorius Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Filtro apsauga Nėra Nėra Nėra

Filtro indikatorius Nėra Nėra Nėra

Laido suvyniojimas Yra Yra Yra

Nuotolinis valdymas Nėra Nėra Nėra

Didžiausia galia, vatais 2000 1900 1800

Laido ilgis 6 6 6

Valymo spindulys 9 9 9

Dulkių maišelio talpa 3 3 3

Dulkių maišelio tipas „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“

Pridedamas dulkių maišelis 1+0 1+0 1+0

Galios reguliavimas Nėra Nėra Nėra

Oro išpūtimo anga Nėra Nėra Nėra

„Minkštas“ startas Yra Yra Yra

Siurblio laikymas Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

Triukšmo lygis dB(A) - (IEC 60704-3) 80 80 80

Variklio fi ltras Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse

Išmetimo fi ltras Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12

Antgalis grindims „Vario 500“ „Vario 500“ „Vario 500“

Įmontuoti priedai Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Priedų laikymas Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos

Papildomi priedai Nėra Nėra Nėra

Turbo antgalis grindims Turbo antgalis KC Nėra Nėra

Kiti antgaliai Kietas antgalis grindims KC Kietas antgalis grindims KC Kietas antgalis grindims KC

Galingas antgalis su šepečiu Nėra Nėra Nėra

Rankena Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu

Vamzdžiai  Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos

Kiti priedai Nėra Nėra Nėra

Siurblio plotis 325 325 325

Siurblio gylis 470 470 470

Siurblio aukštis 235 235 235

Siurblio svoris be priedų ir pakuotės 5.75 5.75 5.75

electrolux dulkių siurbliai – techniniai duomenys



81

„Airmax“ „Airmax“ „Airmax“ „Ergomini“ „Ergomini“ „Ergomini“

Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais Su maišeliais

ZAM6220 ZAM6210 ZAMG6200 ZP3525 ZP3520 ZP3510

Purpurinė Raudona Juoda Mėlyna Juoda Raudona

Standartiniai Standartiniai Minkšti Standartiniai Minkšti Standartiniai

Rotacinis jungiklis Nėra Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis

Korpuso šone Korpuso šone Korpuso šone Siurblio viršuje Siurblio viršuje Siurblio viršuje

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

1800 1700 1200 1800 1800 1800

6 6 6 6 6 6

9 9 9 9 9 9

3 3 3 3 3 3

„s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long performance“ „s-bag classic long perfor-

mance“; „s-bag permanent“

„s-bag classic long perfor-

mance“; „s-bag permanent“

„s-bag classic long perfor-

mance“; „s-bag permanent“

1+0 1+0 1+1 1+1 1+1 1+1

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

80 80 80 83 83 82

Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagrindinis variklio fi ltras

Mikrofi ltras su rėmeliais 300 g Mikrofi ltras su rėmeliais 300 g Plaunamas HEPA H12 Neplaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H10 Mikrofi ltras su rėmeliais 300 g

„Vario 500“ „Vario 500“ ESNO juodi be sujungimo „Vario 600“

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgalis plyšiams/šepetys Antgalis plyšiams/šepetys Antgalis plyšiams/šepetys

Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prietaiso gale Prietaiso gale Prietaiso gale

Nėra Nėra Nėra Antgalis apmušalams su 

pliušiniais kraštais

Antgalis apmušalams su 

pliušiniais kraštais

Antgalis apmušalams su 

pliušiniais kraštais

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Kietas antgalis grindims KC Nėra Nėra Kietas antgalis grindims KC Nėra Nėra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu

Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

325 325 325 375 375 375

470 470 470 302 302 302

235 235 235 264 264 264

5.75 5.75 5.75 4.2 4.2 4.2
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Siurblio pavadinimas „UltraActive“ „UltraActive“ „UltraActive“

Technologija Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

Modelis ZUA3860 ZUA3840 ZUA3830P

Spalva Geltona Geltona Oranžinė

Galiniai ratukai Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais

Elektroninė įranga + / - nuotolinis galios 

reguliatorius ant rankenos

+ / - nuotolinis galios 

reguliatorius ant rankenos

Slankiojantis jungiklis

Valdymas Rankenoje Rankenoje Rankenoje

Filtro apsauga Nėra Nėra Nėra

Filtro indikatorius Nėra Nėra Nėra

Laido suvyniojimas Yra Yra Yra

Nuotolinis valdymas Yra Yra Nėra

Didžiausia galia, vatais 2100 2100 2100

Laido ilgis 9 9 9

Valymo spindulys 12 12 12

Dulkių kasetės talpa 1.25 1.25 1.25

Oro išpūtimo anga Nėra Nėra Nėra

„Minkštas“ startas Yra Yra Yra

Siurblio laikymas Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

Triukšmo lygis dB(A) - (IEC 60704-3) 82 80 80

Variklio fi ltras Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse

Išmetimo fi ltras Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12

Kiti fi ltrai

Antgalis grindims „Aeropro Motorized“ „Aeropro“ „Aeropro“

Priedų laikymas Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos

Papildomi priedai „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“ „Aeropro 3in1“

Turbo antgalis grindims Nėra Nėra Nėra

Kiti antgaliai Nėra Nėra „Aeropro Parketto“

Antgalis su šepečiu Nėra Nėra Nėra

Rankena „Aeropro Active“ „Aeropro Remote“ „Aeropro Classic“

Vamzdžiai  „Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro“ teleskopiniai „Aeropro“ teleskopiniai

Kiti priedai Nėra Nėra Nėra

Siurblio plotis 304 304 304

Siurblio gylis 433 433 433

Siurblio aukštis 279 279 279

Siurblio svoris be priedų ir pakuotės 6 6 6
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„UltraActive“ „UltraActive“ „SuperCyclone“ „SuperCyclone“ „SuperCyclone“ „SuperCyclone“

Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

ZUA3810 ZUAG3800 ZSC6940 ZSC6930 ZSC6920 ZSC6910

Mėlyna Juoda Mėlyna Juoda Raudona Balta

Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais Minkšti Minkšti Minkšti Standartiniai

Slankiojantis jungiklis Slankiojantis jungiklis Sukamasis galios reguliavimo 

ratukas

Sukamasis galios reguliavimo 

ratukas

Sukamasis galios reguliavimo 

ratukas

Sukamasis galios reguliavimo 

ratukas

Siurblio viršuje Rankenoje Korpuso šone Korpuso šone Korpuso šone Korpuso šone

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

2100 1300 2100 2000 2000 1800

9 9 8 6 6 6

12 12 11 9 9 9

1.25 1.25 2.75 2.75 2.75 2.75

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Yra Yra Yra Yra Yra Yra

Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

80 79 83 83 83 83

Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagr. variklio fi ltras grotelėse Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras

Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Plaunamas HEPA H12 Mikrofi ltras su rėmeliais 300 g

„Dust Magnet“ su sujungimu „Aeropro“ „Dust Magnet“ pilkas su 

sujungimu

„Dust Magnet“ pilkas be 

sujungimo

„Dust Magnet“ pilkas be 

sujungimo

„Vario 600“

Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos Prisegant prie rankenos

„3in1“ „Aeropro 3in1“ Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Antgaliai: plyšiams; apmuša-

lams su pliušiniais kraštais

Nėra Nėra Turbo antgalis KC Turbo antgalis KC Nėra Nėra

Nėra Nėra Kietas antgalis grindims Nėra Kietas antgalis grindims KC Nėra

Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Lenkta su oro sklende „Aeropro Classic“ Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu

Teleskopiniai metalo spalvos 

sujungiami

„Aeropro“ teleskopiniai Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos Teleskopiniai metalo spalvos

Nėra Nėra Nėra Antgalis pliušiniais kraštais / 

antgalis plyšiams

Nėra Nėra

304 304 310 310 310 310

433 433 450 450 450 450

279 279 230 230 230 230

6 6 5.75 5.75 5.75 5.75
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Siurblio pavadinimas „Accelerator“ „Accelerator“ „Accelerator“ „Ergoeasy“ „Ergoeasy“

Technologija Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

Modelis ZAC6826 ZAC6810 ZAC6806 ZTI7650 ZTI7635

Spalva Juoda Raudona Mėlyna Sudabrinė Balta

Galiniai ratukai Minkšti Standartiniai Standartiniai Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais

Elektroninė įranga Nėra Nėra Nėra Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis

Valdymas Siurblio viršuje Siurblio viršuje Siurblio viršuje Korpuso šone Korpuso šone

Filtro apsauga Nėra Nėra Nėra Yra Yra

Filtro indikatorius Nėra Nėra Nėra Yra Yra

Laido suvyniojimas Yra Yra Yra Yra Yra

Nuotolinis valdymas Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Didžiausia galia, vatais 1800 1800 1600 2100 2000

Laido ilgis 6 6 6 4.5 4.5

Valymo spindulys 9 9 9 7.45 7.45

Dulkių kasetės talpa 2.5 2.5 2.5 1.9 1.9

Oro išpūtimo anga Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

„Minkštas“ startas Yra Yra Yra Yra Yra

Siurblio laikymas Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

Triukšmo lygis dB(A) - (IEC 

60704-3)

81 81 84 82 82

Variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Pagrindinis variklio fi ltras Nėra Nėra

Išmetimo fi ltras Neplaunamas HEPA H12 Mikrofi ltras su rėmeliais 300 g Nėra Plaunamas mikrofi ltras Plaunamas mikrofi ltras

Kiti fi ltrai Cilindrinis HEPA plaunamas Cilindrinis HEPA plaunamas Cilindrinis HEPA plaunamas Cilindrinis HEPA plaunamas Cilindrinis HEPA plaunamas

Antgalis grindims „Vario 500“ „Vario 500“ „Vario 500“ „Vario 500“ „Vario 500“

Įmontuoti priedai Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Priedų laikymas Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Papildomi priedai Antgaliai: plyšiams, 

apmušalams su pliušiniais kraš-

tais; prisegant prie rankenos

Antgaliai: plyšiams, 

apmušalams su pliušiniais kraš-

tais; prisegant prie rankenos

Antgaliai: plyšiams, 

apmušalams su pliušiniais kraš-

tais; prisegant prie rankenos

Antgalis plyšiams/šepetys; 

apmušalams be pliušinių kraštų

Antgalis plyšiams/šepetys; 

apmušalams be pliušinių kraštų

Turbo antgalis grindims Nėra Nėra Nėra Turbo antgalis Turbo antgalis

Kiti antgaliai Kietas antgalis grindims KC Kietas antgalis grindims KC Nėra Nėra Kietas antgalis grindims

Antgalis su šepečiu Nėra Nėra Nėra Nėra Nėra

Rankena Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Lenkta su oro sklende ir kabliu Plastikinė su oro sklende Plastikinė su oro sklende

Vamzdžiai  Teleskopiniai metalo spalvos be 

sujungimo

2 metalo spalvos 2 metalo spalvos Teleskopiniai chromuoti Teleskopiniai chromuoti

Kiti priedai Nėra Nėra Nėra Kasetinis fi ltras - HEPA Kasetinis fi ltras – HEPA

Siurblio plotis 328 328 328 280 280

Siurblio gylis 453 453 453 412 412

Siurblio aukštis 237 237 237 250 250

Siurblio svoris be priedų ir 

pakuotės

5.2 5.2 5.2 4.9 4.9
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„Ergoeasy“ „Ergoeasy“

Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

ZTI7615 ZTI7610

Balta Balta

Minkšti su gaubtukais Minkšti su gaubtukais

Rotacinis jungiklis Rotacinis jungiklis

Korpuso šone Korpuso šone

Yra Yra

Yra Yra

Yra Yra

Nėra Nėra

1800 1800

4.5 4,5

7.45 7,45

1.9 1,9

Nėra Nėra

Yra Yra

Horizontaliai + vertikaliai Horizontaliai + vertikaliai

82 82

Nėra Nėra

Plaunamas mikrofi ltras Plaunamas mikrofi ltras

Cilindrinis HEPA plaunamas Cilindrinis HEPA plaunamas

„Vario 500“ „Vario 500“

Nėra Nėra

Nėra Nėra

Antgalis plyšiams/šepetys; 

apmušalams be pliušinių kraštų

Antgalis plyšiams/šepetys; 

apmušalams be pliušinių kraštų

Turbo antgalis Nėra

Nėra Nėra

Nėra Nėra

Plastikinė su oro sklende Plastikinė su oro sklende

Teleskopiniai chromuoti Teleskopiniai chromuoti

Kasetinis fi ltras – HEPA Kasetinis fi ltras - HEPA

280 280

412 412

250 250

4.9 4.9

Siurblio pavadinimas „Energica“ „Energica“ „Energica“

Modelis ZS204 ZS203 ZS201

Technologija Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

Spalva Sidabrinė Balta Balta

Dulkių kasetės spalva Juoda Mėlyna Raudona

Elektroninė įranga Sukamasis ratukas Sukamasis ratukas Sukamasis ratukas

Dulkių maišelio indikatorius Nėra Nėra Nėra

Apsauga neįdėjus dulkių maišelio Nėra Nėra Yra

Didžiausia galia, vatais 1800 1600 1400

Laido ilgis 8 8 6

Valymo spindulys 10 10 8

Dulkių maišelio talpa 1,5 1,5 1,5

Dulkių maišelio tipas Nėra Nėra Daugkartinis sintetinis

Pridedamas dulkių maišelis Nėra Nėra 1+1

Triukšmo lygis dB(A) 82 80 80

Variklio fi ltras HEPA plaunamas HEPA plaunamas Mikrofi ltras ir atsarginis 

Išmetimo fi ltras Daugkartinis difuzinis Daugkartinis difuzinis Daugkartinis difuzinis

Antgalis grindims „Vario 700“ „Vario 700“ „Vario 700“

Prailginimo vamzdžiai Yra Yra Yra

Antgalis medinėms grindims Yra Yra Yra

Antgalis/šepetys baldam Yra Yra Yra

Antgalis apmušalams Nėra Nėra Nėra

Antgalis plyšiams Yra Yra Yra

Elektrinis antgalis Yra Nėra Nėra

Įmontuoti priedai Lanksti žarna, juosta Lanksti žarna, juosta Lanksti žarna, juosta

Siurblio svoris be priedų ir pakuotės 3,53 3,53 3,25

Siurblio plotis 270 270 270

Siurblio gylis 155 155 155

Siurblio aukštis 1230 1230 1230
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Siurblio pavadinimas „New ErgoRapido 2in1“ „New ErgoRapido 2in1“ „New ErgoRapido 2in1“ „New ErgoRapido 2in1“

Modelis ZB2904X ZB2903 ZB2902 ZB2901

Technologija Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

Išorinė spalva Oranžinė Pastelinė žalia Violetinė Sendinto plieno

Dulkių skyrelio spalva Sendinto plieno Pastelinė žalia Violetinė Sendinto plieno

Elektroninė įranga Įkroviklio lemputė Įkroviklio lemputė Įkroviklio lemputė Įkroviklio lemputė

Įtampa 18 12 12 12

Baterijų kiekis 5 10 10 10

Baterijų tipas Li-lon NiMH NiMH NiMH

Baterijų įtampa 3,6 1,2 1,2 1,2

Galingas šepetys Yra Yra Yra Yra

Siurblio veikimo laikas min. valant šepečiu 35 20 20 20

Siurblio veikimo laikas min. valant šepečiu sumažinus galią 50 proc. 12 12 12 12

Įkrovimo laikas 4 16 16 16

Dulkių skyrelio talpa 0,5 0,5 0,5 0,5

Mažas šepetėlis Yra Yra Yra Yra

Antgalis plyšiams Yra Yra Yra Yra

Įmontuoti priedai Plyšiams Plyšiams Plyšiams Plyšiams

Matmenys - siurblio ilgis 25 25 25 25

Matmenys - siurblio plotis 11 11 11 11

Matmenys - siurblio aukštis 114,3 114,3 114,3 114,3

Siurblio svoris su priedais be pakuotės 3,79 3,87 3,86 3,87

Bendras siurblio svoris 2,4 2,45 2,45 2,45

Rankinio siurblio svoris 1,05 1,08 1,08 1,08
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Siurblio pavadinimas „Unirapido“ „Unirapido“

Modelis ZB2805 ZB2803

Technologija Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

Išorinė spalva Pilka Pilka

Dulkių skyrelio spalva Skaidri oranžinė Skaidri geltona

Elektroninė įranga Įkrovimo ir eigos lemputė Įkrovimo ir eigos lemputė

Įtampa 18 12

Baterijų kiekis 15 10

Baterijų tipas NiMH NiMH

Baterijų įtampa 1,2 1,2

Galingas šepetys Yes Yes

Siurblio veikimo laikas min. valant šepečiu 35 20

Siurblio veikimo laikas min. valant šepečiu sumažinus galią 50 proc. 17 12

Įkrovimo laikas 16-20 20

Dulkių skyrelio talpa 1 1

Mažas šepetėlis Nėra Nėra

Antgalis plyšiams Nėra Nėra

Įmontuoti priedai Nėra Nėra

Matmenys - siurblio ilgis 28 28

Matmenys - siurblio plotis 18 18

Matmenys - siurblio aukštis 115 115

Siurblio svoris su priedais be pakuotės 2,97 2,868

Bendras siurblio svoris 2,35 2,1

Rankinio siurblio svoris 0 0
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Siurblio pavadinimas „Rapido“ „Rapido“ „Rapido“ „Rapido“

Siurblio tipas Rankinis įkraunamas Rankinis įkraunamas Rankinis įkraunamas Rankinis įkraunamas

Modelis ZB412 ZB406 ZB403 ZB404WD

Technologija Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

Išorinė spalva Balta Balta Balta Balta

Dulkių skyrelio spalva Juoda Raudona Žalia Mėlyna

Elektroninė įranga Įkroviklio lemputė Įkroviklio lemputė Įkroviklio lemputė Įkroviklio lemputė

Įtampa 12.00 7.2 3.6 4.8

Išėjimo įtampa 18 10 7 7

Baterijų kiekis 10 6 3 4

Baterijų tipas NiMH NiMH NiMH NiMH

Baterijų įtampa 1.2 1.2 1.2 1.2

Siurblio laikymas Prie sienos tvirtinamame 

įkroviklio stove

Prie sienos tvirtinamame 

įkroviklio stove

Prie sienos tvirtinamame 

įkroviklio stove

Prie sienos tvirtinamame 

įkroviklio stove

Ratukai Yra Yra Yra Yra

Veikimo laikas min. valant šepečiu sumažinus galią 50 proc. 15 9 8 8

Siurblio veikimo laikas min. valant šepečiu 20 12 10 10

Įkrovimo laikas 16 16 16 16

Dulkių skyrelio talpa 0.7 0.5 0.5 0.5

Filtravimo tipas Cikloninė dulkių dėžutė Dulkių dėžutė Dulkių dėžutė Dulkių dėžutė

Filtras Nėra Nėra Nėra Nėra

Triukšmo lygis dB 82 78 77 77

Įmontuoti priedai Yra Yra Yra Yra

Mažas šepetėlis Yra Yra Yra Yra

Antgalis plyšiams Yra Yra Yra Yra

Žarna Nėra Nėra Nėra Nėra

Prailginimo vamzdžiai Nėra Nėra Nėra Nėra

Vamzdžiai Nėra Nėra Nėra Nėra

Papildomi priedai Nėra Nėra Nėra Nėra

Priedų laikymas Įkroviklio stove Įkroviklio stove Įkroviklio stove Įkroviklio stove

Siurblio svoris su priedais, be pakuotės 1.8 1.4 1.22 1.2

Drėgnas valymas Nėra Nėra Nėra Yra

Rankinio siurblio svoris 1.8 1.4 1.22 1.2

Rankinio siurblio ilgis 46.9 44.2 44.2 44.2

Rankinio siurblio plotis 12.3 12.2 12.2 12.2

Rankinio siurblio aukštis 16.6 15.4 15.4 15.4
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„Rapido“ „Carvac“

Rankinis įkraunamas 12 V automobilinis

ZB303 ZB412C

Be dulkių maišelių Be dulkių maišelių

Balta Juoda

Balta Juoda

Įkroviklio lemputė Įkroviklio lemputė

3.6 12.00

7 12

3 0

NiMH N.A.

1.2 N.A.

Sieniniame laikiklyje Krepšyje su pamušalu

Yra Yra

8

10

16

0.4 0.7

Dulkių dėžutė Dulkių dėžutė

Nėra Nėra

77 82

Nėra Nėra

Nėra Yra

Nėra Yra

Nėra Yra

Nėra Nėra

Nėra Yra

Nėra Yra

Įkroviklio stove Nėra

0.8 1.2

Nėra Nėra

0.8 1.2

39.8 46.9

12.5 12.3

12.4 16.6

Oro valytuvo pavadinimas „Oxygen Aircleaner“ „Oxygen Aircleaner“

Modelis Z9122 Z9124

Spalva Balta Juoda

Elektroninė įranga Ekranėlis Ekranėlis

Ekranėlis Yra Yra

Galios reguliavimas Mygtukai Mygtukai

Laikmatis Nėra Nėra

Filtro indikatorius Yra Yra

Dulkių daviklis Nėra Nėra

Garso daviklis Nėra Nėra

Nuotolinis valdymas Nėra Yra

Laido laikiklis Yra Yra

Laido ilgis 2 2

Aukštis 553.7 553.7

Plotis 416.6 416.6

Gylis 215.9 215.9

Svoris be priedų ir pakuotės 6.8 6.8

Filtras HEPA plaunamas HEPA plaunamas

Anglies fi ltras Yra Yra

Sutrikimų indikatorius Nėra Nėra

Kitos ypatybės

Galios suvartojimas 1 5,5 5,5

Galios suvartojimas 2 5,5 5,5

Galios suvartojimas 3 10,7 10,7

CADR m3/h 1 63 63

CADR m3/h 2 72 72

CADR m3/h 3 125 125

Triukšmo lygis dB(A) - 1 28 28

Triukšmo lygis dB(A) - 2 35.5 35.5

Triukšmo lygis dB(A) - 3 51 51

electrolux dulkių siurbliai – techniniai duomenys
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Apsilankykite mūsų tinklalapyje! 
www.electrolux.lt

  Čia rasite detalią techninę informaciją apie mūsų gaminius, efektyvaus naudojimosi prietaisais 
nuorodas.  

   Taip pat galėsite atsisiųsti naujausius katalogus ir bukletus.

  Pametėte naudojimosi instrukciją? Ieškokite „Naudojimo instrukcijos“ paieškos puslapyje. Be 
to, mūsų tinklalapyje rasite informaciją apie garantinį aptarnavimą ir paslaugas.  

 Prekybos vietų paieškos sistema padės surasti artimiausią „Electrolux“ prietaisų   
 parduotuvę. 

Vietinis tinklalapis:
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UAB „Electrolux“

Ozo g. 10A

LT-08200 Vilnius

Tel. (8-5) 278 06 09

Faks. (8-5) 278 06 05

www.electrolux.lt

Ne visi šiame kataloge pristatomi modeliai yra parduodami

Lietuvoje.

Gali pasitaikyti duomenų ir teksto klaidų. Kadangi prietaisai

nuolat tobulinami, galimi neesminiai prietaisų parametrų bei

ypatybių pakeitimai.

Apgalvotas novatoriškas dizainas

Ar prisimenate, kada paskutinį kartą išvynioję dovaną sušukote: „O! Iš kur 

Jūs sužinojote? Kaip tik tokio daikto norėjau...“? Šitokio jausmo ir sie-

kia „Electrolux“ dizaineriai, kurdami tiems, kurie renkasi ar naudoja mūsų 

gaminius. Šiam tikslui skiriame savo laiką, žinias ir nuolat mąstome, kokius 

prietaisus sukurti, kad pirkėjai rastų tai, ko iš tiesų nori ir ieško. Taip rūpinantis 

ir pasitelkiant įžvalgą gimsta žmonėms reikalingos naujovės. Šių naujųjų 

gaminių dizainas ne tik patrauklus, bet ir naudingas vartotojui: dėl apgalvoto 

dizaino prietaisai tampa lengviau naudojami. Savo užduotis mes atliekame su 

džiaugsmu, siekdami išlaisvinti klientus, kad jie pajustų XXI amžiaus prabangą.

Mūsų tikslas - sukurti lengvumo pojūtį kasdienio gyvenimo srityse, kuris būtų 

pasiekiamas kuo daugiau žmonių visame pasaulyje.

„Electrolux“ pažadas rūpintis vartotojų poreikiais pranoksta visus lūkesčius. 

„Electrolux“ gaminami prietaisai tausoja aplinką ne tik šiandienos, bet ir 

ateinančioms kartoms.

Electrolux. Thinking of you.

Patirkite tai, ką mes mąstome: www.electrolux.com

Katalogas parengtas remiantis naujausia „Electrolux“ informa-

cija. Jei pastebėsime netikslumų arba klaidų gaminių speci-

fikacijose ir aprašymuose, jas ištaisysime interneto puslapyje 

www.electrolux.lt, kurį nuolat atnaujiname.


