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Sąmoninga
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Sąmoninga

Kurdami naujus dulkių siurblius 
ypač daug dėmesio skiriame 
energijos naudojimo efektyvumui 
ir sprendimams, mažinantiems 
poveikį aplinkai. 
Electrolux siekia pagerinti 
gyvenimo kokybę didindamas 
našumą.

Electrolux dulkių siurbliai 
sukurti siekiant mažiausių 
energijos sąnaudų, 
patogumo naudotis, 
taikant naujausias 
technologijas, geresnę 
ergonomiką, patrauklesnį 
dizainą ir funkcionalumą. 
Vadovaujamės savo prekės 
ženklo filosofija – pagarba 
aplinkai ir jos apsauga.

Žalioji misija 
prasideda jūsų 
namuose

Jūsų sukurti namai
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Electrolux žaliosios misijos 
siekį sumažinti energijos 
sąnaudas puikiai atsispindi 
rezultatai – vartotojai renkasi 
mūsų prietaisus.

Savo žaliąją misiją ir įsipa-
reigojimus vykdome nuo pat 
1997-ųjų, kai sukūrėme pirmąjį 
ekologišką dulkių siurblį.
2008 m. pagamintas pirmasis 
dulkių siurblys iš perdirbto 
plastiko.

2010 m. Electrolux pristatė pirmąją
ekologiškų dulkių siurblių grupę, o
2014 m. pagal ES reglamentus 
pasirodė energijos etiketė. 
Mes pirmieji rinkoje pristatėme 
AAAA klasės dulkių siurblį – savo 
UltraOneQuattro.

Jūsų sukurti namai
Sąmoninga

Žalioji misija
ir mūsų technologijos

1997 m.
Sukurtas pirmasis

ekologiškas dulkių siurblys.

2008 m.
Iš perdirbto plastiko 

pagamintas mūsų pirmasis 
ekologiškas dulkių siurblys.

2010–2013 m.
Pirmasis ekologiškų dulkių 

siurblių asortimentas.

2017 m.
Antrojo lygio ES 

energijos reglamentai, 
dar aukščiau pakeliantys 

kokybės kartelę.

2010 m.
Projektas Dulkių siurblys iš jūros –

puikus netvaraus plastiko 
panaudojimo pavyzdys.

2014 m.
ES pradėtos naudoti 

energijos etiketės.

Pirmasis ekologiškų dulkių 
siurblių asortimentas.

88



Žalioji misija
ir mūsų technologijos

GAMYBA ŠALINIMAS

ŽALIAVOS NAUDOJIMAS

TIEKĖJAI TRANSPORTAS

PLANAVIMAS 01

02

03

04 05

08

07

06

PERDIRBIMAS

Nuosekliai dirbame 
tvaraus vystymo srityje 
ir atsižvelgiame į savo 
produktų poveikį aplinkai 
per visą jų gyvavimo ciklą: 
projektuojant, gaminant, 
transportuojant ir atiduodant 
perdirbti.

Esame įsipareigoję 
išlaikyti tvarų požiūrį 
visoje gamybos proceso 
grandinėje visose pasaulio 
šalyse.

Ekologija
visuose
etapuose
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Electrolux istorija

Mūsų istorija
prasideda 1910 m.
Įkurta 1910 m.
Stokholme kaip
Elektromekaniska AB,
Electrolux tapo pasauline 
įmone su daugiau nei 
20 gamybos vietų visoje 
Europoje. Electrolux, 
pirmaudama Europoje, 
laikui bėgant įsigijo daugybę 

įmonių ir dabar jai priklauso
25 % prietaisų prekės ženklų 
visame pasaulyje. 
Mūsų misija yra patenkinti 
klientai ir vartotojai – to 
siekiame su aistra kurdami 
naujoves, domėdamiesi 
savo klientais ir sutelkdami 
dėmesį į rezultatus. 

Kuriame ir tobuliname 
prietaisus vadovaudamiesi 
klientų apklausomis, kad 
mūsų produktai atitiktų 
kasdienius vartotojų poreikius. 
Mūsų siekis – tapti kiekvieno 
namų ūkio nariu. .

istorija

dizainas

techninė 
pagalba po 
pardavimo

naujovės technologija
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Mūsų 
vertybės

Aistra naujovėms, skatinančioms 
konkurenciją. Kadangi įpročiai ir gyvenimo 
būdas nuolat kinta, naujovės yra būtinos.

Nuolatinis domėjimasis klientais ir siekis 
sužinoti jų poreikius.

Į rezultatus orientuota veikla, siekiant 
geresnės gyvenimo kokybės, pirmenybę 
teikiant planetos apsaugai.

Aistra 
naujovėms

Domėjimasis
vartotojais

Orientacija į 
rezultatus
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Jūsų sukurti namai
Sąmoninga

Žalioji misija:
gamyba iš 
perdirbto plastiko
Energijos suvartojimas 
produkto naudojimo metu 
vidutiniškai sudaro 76% po-
veikio aplinkai viso produkto 
gyvavimo laikotarpiu ir 15% 
energijos suvartojimo namų 
ūkiuose Europoje. 

Pastaraisiais dešimtmečiais su 
aplinka susiję poreikiai tampa 
vis aktualesni. Iniciatyvos 
dėl šio nuogąstavimo ėmėsi 
visuomenė ir aplinkos apsau-
gos organizacijos, o varto-
tojai tapo vis sąmoningesni 
aplinkos atžvilgiu.

Todėl kuriame ir gaminame 
produktus, kurie maksima-
liai sumažintų energijos 
sąnaudas. Be to, Electrolux 
plečia visuomenės sąmo-
nin gumą ir informuoja var-
totojus apie jų galimybes 
prisidėti prie mūsų planetos 
išteklių apsaugojimo.

Nuolat kuriame platesnį 
ekologiškumo suvokimą nau-
dodamiesi su tvarumu susiju-
sia informacija, pranešimais 
spaudoje, produkto infor-
macija, finansavimu, skaidria 
veikla ir dirbdami kartu su 
asmenimis, kovojančiais už 
ekologiškesnę planetą.
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Kai kurie geriausi 
mūsų dulkių siurbliai 
pagaminti iš 80 % 
perdirbtų medžiagų
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Energijos 
efektyvumas  
Šios etiketės padeda 
vartotojams apsispręsti 
pasirenkant prietaisą 
atsižvelgiant į veikimo 
savybes ir energijos 
tausojimo ypatumus.

Be to, tai yra puikus būdas 
išsirinkti geriausiai vartotojų 
poreikius atitinkančius dulkių 
siurblius, atsižvelgus į turimas 
alergijas ir grindų tipus. 
Siekdami suteikti daugiau 
informacijos, parengėme 
trumpas energijos etiketės 
gaires, paaiškinančias joje 
esančią informaciją.     

Garso lygis 

Dulkių surinkimas nuo kietų grindų 

Dulkių surinkimas nuo kilimo 

Modelio pavadinimas

Tiekėjas / prekės ženklas 

Energijos efektyvumo klasė

Vidutinės metinės energijos sąnaudos

Dulkių emisija

Energijos efektyvumas

Energijos etiketė 
nurodo klientui 
pagrindinius 
aspektus
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AND A-CLASS RATING ALSO ON HARD FLOOR PICK UP AND DUST RE-EMISSION

Tos pačios eksploa-
tacinės ypatybės 
mažomis energijos 
sąnaudomis
Electrolux siekia sumažinti
energijos sąnaudas 
nekeisdama eksploatacinių 
gaminių ypatybių ir kitų 
funkcijų. Vadovaudamiesi 
savo žaliosios gaminių 
kolekcijos filosofija siekiame 
geriausio klasėje efektyvumo. 
Taip pat nepamirštame 
valymo svarbos ir siekiame 
užtikrinti valymo energijos 
efektyvumą.

Ant visų mūsų gaminių yra 
antspaudas, kuriame nurodoma, 
kad 2200 W galia dabar 
yra lygiavertė 800 W galiai 
nepablogėjus dulkių siurblio darbo 
savybėms ir funkcionalumui.  

Žaliąja kolekcija 
taip pat stengiamės
sumažinti CO2 poveikį
50 % iki 2020 m., palyginti
su 2005 m. lygiais 
gamyboje.

*    Pagrįsta ZCE2200 dulkių siurblio dulkių surinkimo vidiniais tyrimais,
     atliktais pagal EN60312 standartą.
**  Palyginti su standartiniu 2 100 W dulkių siurbliu.
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Sumanus dizainas:
reiklus, funkcionalus ir 
emociškas
Efektyvumas ir našus 
veikimas išlieka svarbiausi 
veiksniai vartotojams visame 
pasaulyje. Vartotojai nori 
dulkių siurblių, kurie pasižymi 
didele siurbimo galia, yra 
ergonomiški ir patogūs 
naudoti.

Urbanizacija su didėjančiu 
smulkių namų ūkių skaičiumi 
visame pasaulyje nulėmė 
didesnį mažų, kompaktiškų 
ir efektyvių dulkių siurblių 
poreikį. Tokie dulkių siurbliai 
turi būti kokybiško dizaino, 
kad būtų lengvai matomi 

Energijos efektyvumas

ir pasiekiami, norint greitai 
išvalyti mažas namų 
erdves, pvz., virtuvę arba 
prieškambarį.

Geresnis aplinkos apsaugos 
svarbos suvokimas daugelyje 
regionų skatina mažiau 
energijos vartojančių dulkių 
siurblių poreikį. 

Mūsų sukurti dulkių 
siurbliai atitinka 
visus vartotojų 
poreikius
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Žemas triukšmo lygis buvo 
pasiektas išsaugojus visas 
eksploatacines ypatybes. 
UltraSilencer ZEN sistema 
– puikūs visų paviršių gilaus 
valymo rezultatai. Valydama 
orą, kurį palieka dulkių 

siurblys, ji sumažina alerginių 
reakcijų riziką ir leidžia 
mėgautis sveikesniais namais. 
Jau kelerius metus iš eilės 
Electrolux atlieka tyrimus 
ir bandymus garso srityje, 
dėl to jai pavyko gauti 

Silent ZEN SystemTM

daugybę patentų. Silent 
ZEN System™ optimizuoja 
oro srautą leisdama dulkių 
siurbliui padidinti efektyvumą 
ir kartu sumažinti triukšmo 
lygį. Kaip prekės ženklas, 
kuris meistriškai naudoja 

dulkių siurbimo technologiją, 
Electrolux įrodo, kad tylų 
veikimą ir efektyvumą galima 
suderinti.
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Jūsų sukurti namai 
Tobula
The Premiere Collection™
Namuose praleidžiate gana daug laiko. Todėl 
rūpinantis namais neverta ieškoti kompromisų arba 
tenkintis mažesniais dalykais. Mėgaukitės aukščiausia 
klasėje kokybe. Su Premiere Collection™ jums nereikia 
rinktis tarp galios ir mažų energijos sąnaudų.

Užtikrinkite nepriekaištingą savo keturių sienų supamos 
erdvės švarą ir namie jausitės dar maloniau nei kada 
nors anksčiau.

Premier CollectionTM

Padarykite savo namus 
dar jaukesnius naudodami 
UltraCaptic™ galią be maišelių. 
Šį alergenus filtruojantį gaminį 
galima įsigyti su dulkes 
suspaudžiančiu mechanizmu, 
kuris leidžia lengviau ištuštinti 
talpyklą ir surinkti daugiau dulkių
vienu kartu. 

Neleiskite, kad dulkių siurbimas 
trikdytų gyvenimą namuose. 
UltraSilencer™ Zen sukurtas namams, 
kuriuose ramybė vertinama taip pat, 
kaip ir išskirtinė švara. Įrenginys, kurio 
garso lygis itin mažas (58 dB), puikiai 
atitiks kasdienius jūsų poreikius.

UltraOne® yra sukurtas 
kiekvienam jūsų namų 
kambariui geriausiu 
įmanomu būdu – net 
jei jums reikia išvalyti 
svetainę, kurioje patiestas 
kilimas, arba plytelėmis 
išklotą virtuvę. Patikimas 
ir apdovanojimų pelnęs 
pagalbininkas, kuris 
visuomet tyliai ir
kruopščiai išvalo 
jūsų namus. 

Su Ergorapido pamiršite, kad kažkada reikėjo 
prijungti laidą. Negalvokite apie baldų stumdymą 
prieš paleisdami jį – šis lankstus laimėtojas išspręs su 
dulkėmis susijusias problemas ir nepareikalaus didelių 
pastangų. Kai grindys išvalytos, tiesiog naudokite 
įrenginį rankiniu režimu, kad pasirūpintumėte visomis 
savo knygų lentynomis ir virtuvės spintelėmis taip, kaip 
jos to nusipelnė. 

Ergorapido®
Suteikite galios judėjimui
Nepriekaištinga švara.

UltraCaptic™
Galingas valymas.
Šalinimas be jokių pastangų.

UltraSilencer™ ZEN
Itin tylus valymas.

UltraOne®
Mūsų geriausias visų 
laikų dulkių siurblys.
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UltraFlex™ technologija skirta 
tiems, kurie besirūpindami 
namais nori laisvės. 
Naudodami The Multiroom 
System™, galite išvalyti bet 
kokius namus vienu kartu. 
O dėl integruotos dulkių 
talpyklos nereikia keisti dulkių 
maišelių. Mėgaukitės laisve 
kiekvieną kartą užtikrindami, 
kad jūsų namai bus 
nepriekaištingai švarūs.

Itin didelė galia suteikia 
viską, ko jums reikia, be laido. 
Įkraunamas akumuliatorius ir 
ilga veikimo trukmė užtikrina, 
kad visus namus galėtumėte 
išvalyti vienu kartu. Įrenginys 
pasirūpina tiek maža, tiek 
didele netvarka ir visuomet 
yra po ranka, kai jums jo 
reikia. 

UltraPower™“
Visa galia
be laido.

UltraFlex™
Dulkės negali pasislėpti.
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AnimalCare CollectionTM

Jūsų sukurti namai 
Rūpestinga
The AnimalCare Collection™
Kai namuose yra gauruotų šeimos augintinių, 
namams reikalinga papildoma priežiūra. The 
AnimalCare Collection™ sukurta kilimams kruopščiai 
valyti ir plaukams surinkti nuo kietų grindų, kad 
jūsų namai būtų švarūs, o specialūs alergenų filtrai 
sumažina alergenų kiekį ore. Kartu jie suteikia jums 
tai, ko reikia, kad namuose puikiai jaustumėtės.

Neleiskite, kad dulkių siurbimas 
trukdytų jums ir jūsų gauruotiems bei 
negauruotiems augintiniams. The 
UltraSilencer™ Zen Animal Care sukurta 
namams, kuriuose ramybė vertinama taip 
pat, kaip ir išskirtinė švara. Įrenginys, kurio 
garso lygis itin mažas (58 dB), padės 
kasdien tvarkytis ir tyliai pašalinti gyvūnų 
plaukus.

UltraSilencer™ ZEN
Itin tylus valymas.

Gerai pagalvojus, katė namuose 
yra geriausias išbandymas dulkių 
siurbliui. Ar jis sugebės surinkti 
plaukus nuo kilimėlių, senų medinių 
grindų, plytelių ar betono? The 
UltraOne® Animal Care technologija 
skirta visų tipų paviršiams, ant kurių 
būtų jūsų gauruotasis draugas. 
Patikimas sprendimas siekiant tyliai 
užtikrinti nepriekaištingą švarą 
namuose.

UltraOne®
Mūsų geriausias
visų laikų dulkių siurblys.
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Su Ergorapido™ jums nereikia 
nerimauti dėl laido, su kuriuo galėtų 
žaisti katė arba kurį galėtų sugraužti 
šuo. Be to, nereikia galvoti apie baldų 
stumdymą – šis lankstus laimėtojas 
išspręs su dulkėmis susijusias 
problemas nereikalaudamas didelių 
pastangų. Kai ant grindų nebėra 
dulkių ir gyvūnų plaukų, tiesiog 
naudokite įrenginį rankiniu režimu, 
kad pasirūpintumėte visomis knygų 
lentynomis ir virtuvės spintelėmis taip, 
kaip jos to nusipelnė.  

Ergorapido™
Suteikite galios judėjimui. 
Nepriekaištinga švara.

UltraFlex™ užtikrina, kad 
valymas būtų kuo paprastesnis. 
Nereikia prijungti ir atjungti 
maitinimo laido. Naudodami The 
Multi-room System™, galite iš 
esmės išvalyti bet kokius namus 
vienu kartu. Nereikia galvoti 
apie dulkių siurblio maišelius – 
UltraFlex™ pagamintas taip, 
kad namai kiekvieną kartą 
būtų nepriekaištingai švarūs, 
be gyvūnų plaukų ir nereikėtų 
maišelio. 

UltraFlex™
Dulkės negali pasislėpti.
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Green CollectionTM

Jūsų sukurti namai 
Sąmoninga 
The Green Collection™

Kilimėliai, senos medinės grindys, 
plytelės, betonas – kiekvienas namų 
kambarys atrodo kitaip ir reikalauja 
skirtingos priežiūros. Štai kodėl 
UltraOne® Green sukurtas
jiems tvarkyti užtikrinant kiek 
įmanoma mažesnį poveikį aplinkai.
Patikimas pagalbininkas, kuris
visuomet sąmoningai, tyliai
ir kruopščiai išvalo jūsų namus. 

Neleiskite, kad dulkių siurbimas 
trikdytų gyvenimą namuose. 
UltraSilencer™ Zen Green 
yra sąmoningas pasirinkimas 
namams, kuriuose ramybė 
vertinama taip pat, kaip ir 
išskirtinė švara. Įrenginys, kurio 
garso lygis itin mažas (58 dB), 
puikiai atitiks kasdienius jūsų 
poreikius be jokio poveikio 
planetai ir jūsų ausims.

Gyvenimas neturėtų sustoti, 
kai rūpinatės savo namais. 
Naudodami ekologišką siurblį 
SilentPerformer™ Cyclonic 
Green, galite toliau kalbėtis 
telefonu. Naudokite šią 
įrenginio be dulkių maišelio 
galią kad užtikrintumėte, jog 
baldai ir grindys būtų be 
dulkių, o jūs greitai galėtumėte 
kvėpuoti švaresniu oru bei 
gyventi namuose be alergenų. 

Gyvenime tenka priimti itin svarbius sprendimus. Ir ne 
tokius svarbius kasdienius. Nors sprendimai paprasti ir 
nesvarbūs, jie gali turėti didelės reikšmės.

UltraOne®
Mūsų geriausias visų laikų  
dulkių siurblys.

UltraSilencer™ ZEN
Itin tylus valymas.

Silent Performer™ Cyclonic
Tylos galia.
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Belaidis Ergorapido®, pagamintas iš perdirbto 
plastiko, privers jus pamiršti, kad kada nors 
naudojote laidą. Negalvokite apie baldų 
stumdymą prieš paleisdami jį – šis lankstus 
laimėtojas išspręs su dulkėmis susijusias problemas 
ir nepareikalaus didelių pastangų. Kai grindys jau 
švarios, tiesiog naudokite įrenginį rankiniu režimu, 
kad pasirūpintumėte visomis knygų lentynomis ir 
virtuvės spintelėmis taip, kaip jos to nusipelnė.

Galingas, tačiau grakštus. 
Pažangus, tačiau lengvai 
naudojamas. „PowerForce Green“, 
pagamintas iš perdirbto plastiko, 
skirtas padėti jums išvalyti bet kokio 
tipo grindis. Kadangi įrenginys 
yra su 360° kampu besisukančiais 
ratukais, galite netgi šokti namuose 
valydami kiekviena įmanoma 
kryptimi.

UltraFlex™ Green užtikrina, kad 
valymas būtų kiek įmanoma 
lengvesnis. Nereikia prijungti 
ir atjungti maitinimo laido. 
Naudodami Multi-room System™, 
galite išvalyti bet kokius namus 
vienu kartu. Nereikia galvoti 
apie dulkių siurblio maišelius – 
UltraFlex™ Green pagamintas 
taip, kad namai kiekvieną kartą 
būtų nepriekaištingai švarūs 
nenaudojant dulkių maišelio.

Ergorapido®
Suteikite galios judėjimui. 
Nepriekaištinga švara.

PowerForce
Lengvai pasiekiamas efekty-
vumas ant įvairaus tipo grindų.

UltraFlex™
Dulkės negali pasislėpti.
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Clasic CollectionTM

Jūsų sukurti namai 
Kruopštu
The Classic Collection™
Namuose jauku tik tuomet, 
kai jaučiate, kad jie sukurti 
jūsų. The Classic Collection™ 
padeda jums rūpintis namais 
taip, kaip jums reikia, nuo 
mažiausių kasdienių darbų ant 
virtuvinių stalviršių ir stalų iki 
kruopštesnių darbų ant kilimų 
ir už sofų. Jauskitės namuose ypač 

maloniai su Silent Performer™ 
Cyclonic. Įrenginio be dulkių 
maišelio galia ir stiprūs 
alergenų filtrai padeda 
pašalinti dulkes iš baldų ir 
nuo grindų, išvalo orą, kuriuo 
kvėpuojate, ir leidžia mėgautis 
namais be jokių alergenų.

Silent Performer™ Cyclonic
Tylos galia.

Silent Performer™ leidžia 
pasiekti kiekvieną kampelį ir 
lentyną, kad užtikrintumėte, 
jog dulkės netrikdys gyvenimo 
namuose. Jis sukurtas veikti 
ypač tyliai, kad galėtumėte 
ramiai pasirūpinti namais. 

Silent Performer™
Tylos galia.

24



Galingas, tačiau grakštus. 
Pažangus, tačiau lengvai 
naudojamas. PowerForce 
skirtas padėti jums išvalyti bet 
kokio tipo grindis. Kadangi 
įrenginys yra su 360° kampu 
besisukančiais ratukais, galite 
laisvai judėti namuose valydami 
kiekviena įmanoma kryptimi. 

PowerForce
Lengvai pasiekiamas efekty-
vumas ant visų tipų grindų.

Rapido® Lithium leidžia ypač 
lengvai išvalyti namus. Mažas, 
rankinis ir belaidis. Puikiai tinka 
mažoms erdvėms, kuriose 
kaupiasi dulkės, pavyzdžiui, 
palangėms ir knygų lentynoms. 
Investuokite į galingą sprendimą 
dulkėms valyti ir jums daugiau 
nebereikės valyti dulkių šluoste. 

Rapido®
Visa galia rankose.
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UltraOne
Daugiausia apdovanojimų pelnęs mūsų 
dulkių siurblys, pasižymintis didžiausiu 
efektyvumu ir AAAA klasėmis

Dulkių siurbliai su maišeliais 
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=

  * Pagrįsta ZCE2200 dulkių siurblio dulkių surinkimo vidiniais tyrimais, atliktais pa-
gal EN60312 standartą.

**Palyginus su standartiniu 2 100 W dulkių siurbliu.
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Dulkių siurbliai su maišeliais 

Energijos efektyvumas

Dulkių surinkimas nuo kilimo 

Dulkių surinkimas nuo 
kietų grindų 

Oro kokybė 

UltraOne yra pirmasis
AAAA klasės dulkių siurblys 
rinkoje. Jis suteikia didžiausią
valymo efektyvumą ir 
ženkliai sumažina energijos 
sąnaudas. UltraOne 
suvartoja tik 50 % energijos, 
kurią suvartotų 2 000 W 
dulkių siurblys, ir pasižymi 
puikia siurbimo galia.   

Be to, jis yra pagamintas iš 
perdirbto plastiko, kaip ir 
daugelis mūsų dulkių siurblių. 
Išskirtinai tylus, manevringas, 
sukurtas didžiausiam 
patogumui bei lengvam 
naudojimui.  

UltraOne yra mūsų
daugiausia apdovanojimų 
pelnęs dulkių siurblys,
kuris kiekvieną valymo
užduotį padaro malonią 
vartotojui ir aplinkai.

GERESNIS ENERGIJOS EFEKTYVUMO VERTINIMAS RINKOJE
IR KLASIFIKAVIMAS, DULKIŲ SURINKIMAS NUO KILIMŲ, DULKIŲ SURINKIMAS NUO KIETŲ 

GRINDŲ IR PAKARTOTINIS DULKIŲ SIURBLIO NAUDOJIMAS

UltraOne
Didesnis efektyvumas 
nei kada nors anksčiau
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Atliekant bandy-
mus, Eco Force 
paverčia 2 200 W 
galią lygiavertę 
800 W galiai
nesumažindamas
*eksploatacinių ypatybių. 
Naudojant Eco Force, 
Electrolux deda pastangas
iki 2020 m. sumažinti CO2 
poveikį 50 % 2005 m. 
gamybos lygio.
Eco Force reiškia našesnį 
veikimą ir energijos sąnaudų 
taupymą nebloginant 
kitų ypatybių ir funkcijų. 
Visų mūsų gaminių grupių 
produktai suvartoja mažiau 
energijos nebloginant 
veikimo efektyvumo.

=

  * Pagrįsta ZCE2200 dulkių siurblio dulkių surinkimo vidiniais tyrimais,  
atliktais pagal EN60312 standartą.

**Palyginti su standartiniu 2 100 W dulkių siurbliu.

Eco Force  
sumažina CO2 
poveikį  

50 %
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Silent Air Technology™ 
technologija, suderinanti 
didelį oro srautą ir itin 
mažą triukšmo lygį.

Dulkių siurbliai su maišeliais 

Veiksmingumas
ir inovacija
Tylesnis, lengvesnis naudoti ir
didelio efektyvumo siurbimas.
O kas dar?

Naujovė

Plaunamas alergenų filtras 
Plus, kuris pašalina 99,95 %
dulkių. Puikiai tinka 
alergiškiems vartotojams, 
nes alergiją sukeliančias 
medžiagas sulaiko filtras.

180º Access – patogus 
priėjimas prie dulkių maišelių 
ir filtrų.

Brush AeroPro™ Extreme 
Power Pro dulkių surinkimo
nuo kilimo galios A klasės 
vertinimas.
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Veiksmingumas
ir inovacija

S-bag® 
platus maišelių, suderinamų 
su visais Electrolux prekės 
ženklo dulkių siurbliais, 
pasirinkimas.

Didžiausias
manevringumas
minkštais ratukais su 
metaliniu velenu, dėl 
kurių siurbti lengviau ir 
maloniau.

AeroPro™ sistema, kurią 
sudaro rankena, lanksti 
žarna, teleskopinis aliuminio 
vamzdis iš šlifuoto lydinio 
su fiksatoriumi, priedas 3in1 
(vamzdis įtrūkimams, mobilaus 
vamzdžio šepečiai ir apatinės 
dalys), šepetys su metaliniu 
pagrindu ir optimizuotas oro 
srautas. Visa tai sukurta siekiant 
padidinti oro srautą ir užtikrinti 
maksimalų efektyvumą.

Multiroom System™  
didesnei valymo
laisvei. Trys metrai gali
pasirodyti mažai, tačiau šis
ilgio skirtumas leidžia 
namuose pasiekti 70 %
daugiau.
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Priedas 3in1 AeroPro™ 
Integruotas į dulkių 

siurblio gaubtą.

S-bag® ypač ilgas dulkių maišelis 
Efektyvumas ir 5 litrų talpa

AeroPro™ Pro Parketto 
Galimybės valyti dulkes nuo 

kietų grindų ir prižiūrėti lengvai 
pažeidžiamas grindis.

Alergenų filtras PlusTM 
Pašalina 99,95 % dulkių. 
Plaunamas filtras aukštai 
kokybei ir švaresniam orui.

AeroPro™ sistema 
Ergonomiška rankena, 36 mm 
skersmens vamzdžiai iš šlifuoto 
aliuminio lydinio su fiksatoriumi 
ir efektyvus šepetys didžiausiam 
valymo efektyvumui bei itin žemam 
triukšmo lygiui užtikrinti.

Geriausias manevringumas 
dėl ergonomiško dizaino ir 
minkštų ratukų su metaliniu velenu.

Maitinimo indikatoriaus 
šviesos diodas ir AeroPro™ 
Activate reguliavimas

Pilno maišelio 
indikatorius ir filtras

AeroPro™
Extreme Power Pro

Skirtingos galimybės surinkti 
dulkes nuo įvairių kilimų, kad 

jie visuomet būtų švarūs.

Mūsų daugiausia apdovanojimų pelnęs   
dulkių siurblys, turintis AAAA klasės vertinimą

UltraOne dulkių siurbliai su maišeliais 

ZUOQUATTRO

900 273 857

Energijos duomenų etiketė
Energijos efektyvumo klasė A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) 28

Dulkių išmetimo klasė A

Garso galios lygis dB 84

Kilimų valymo efektyvumo klasė A

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A
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Priedas 3in1 AeroPro™ 
Integruotas į dulkių 

siurblio gaubtą.

AeroPro™ Pro Parketto
Galimybės valyti dulkes nuo 

kietų grindų ir prižiūrėti lengvai 
pažeidžiamas grindis.

Alergenų filtras PlusTM 
Pašalina 99,95 % dulkių. 
Plaunamas filtras aukštai 
kokybei ir švaresniam orui.

AeroPro™ sistema 
ergonomiška rankena, 36 mm 
skersmens vamzdžiai iš šlifuoto 
aliuminio lydinio su fiksatoriumi. 
Tylus veikimas ir šepetys 
maksimaliam valymo efektyvumui ir 
mažam triukšmo lygiui užtikrinti.

Geriausias manevringumas 
dėl ergonomiško dizaino ir 
minkštų ratukų su metaliniu velenu.

Automatinis galios 
reguliavimas suktuvu

Pilno maišelio indikatorius

Didžiausias efektyvumas
nedidinant energijos sąnaudų.
Didesnis sąmoningumas aplinkos atžvilgiu

UltraOne dulkių siurbliai su maišeliais 

ZUOGREEN+

900 273 868

S-bag® dulkių maišelis 
Ultra Long Peformance

Energijos duomenų etiketė
Energijos efektyvumo klasė A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) 28

Dulkių išmetimo klasė A

Garso galios lygis dB 66

Kilimų valymo efektyvumo klasė B

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A

Perdirbtas plastikas – 65 %
Perdirbamas plastikas – 92 %
Perdirbta ir perdirbama 
pakuotė – 100 %
PVC
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UltraOne

Technologija ir ypatybės

Spalva Tamsiai mėlyna Arbūzo raudona Perdirbto plastiko juoda

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Ekranas Rankinis galios reguliatorius Rankinis galios reguliatorius Rankinis galios reguliatorius

S-bag UltraLong Performance UltraLong Performance UltraLong Performance

Išlenkta rankena AeroPro Classic AeroPro Classic AeroPro Ergo

Filtras Plaunamas Allergy Plus filter Plaunamas Allergy Plus filter Plaunamas Allergy Plus filter

Antgalis AeroPro Silent AeroPro Silent AeroPro Silent

ZUOORIGDB+ ZUOGREEN+ZUOORIGWR+

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė A A A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.)  28  28  28

Dulkių išmetimo klasė A A A

Garso galios lygis dB 66 66 66

Kilimų valymo efektyvumo klasė B B B

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A A

Didžiausia galia (W) 850 850 850

Techninės savybės

UltraOne

28
 %

 e
nergijos ta

usojimas
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   UltraOne

Ryški mėlyna Šokolado ruda Žvilganti plieno mėlyna Žvilganti plieno mėlyna

9 / 12 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Šviesos diodų ekranas, 
rankinis

Šviesos diodų ekranas, 
rankinis

Šviesos diodų ekranas, 
elektroninis

Šviesos diodų ekranas – 
elektroninis

UltraLong Performance UltraLong Performance UltraLong Performance „UltraLong“ efektyvumas

AeroPro Ergo AeroPro Ergo AeroPro Remote „AeroPro Remote“

Plaunamas Allergy Plus filter Plaunamas Allergy Plus filter Plaunamas Allergy Plus filter Plaunamas „Allergy Plus filter“

AeroPro Silent AeroPro Silent AeroPro Silent „AeroPro Silent“

900273874

ZUOERGO+ ZUODELUXE+ZUOALLFLR+ ZUODELUXE+

A A A A

 28  28  28  28

A A A A

66 66 66 66

B B B B

A A A A

850 850 850 850
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Dulkių siurbliai 
su maišeliais 

Dulkių siurbliai su maišeliais 
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Dulkių siurbliai su maišeliais 

Veiksmingumas
ir inovacija
Tyliausias mūsų dulkių siurblys

Naujovė

Silent ZEN System™ 
su izoliaciniais sluoksniais – valoma itin tyliai.

Valymas atliekamas tyliai ir kokybiškai – jokio triukšmo. Tai 
pavyko įgyvendinti optimizuojant filtro ir variklio filtro laikiklio 
apsauginę izoliaciją, sujungtą su minkštesne spyruokline 
variklio pakaba.

Efektyvus valymas su 
Silent ZEN™ antgaliu.

Silent ZEN™ antgalis buvo 
atnaujintas grioveliais, kad 
valymo jungtis būtų geriau 
uždėta mažesniam triukšmui 
valant kilimus užtikrinti.
Aerodinamiškas oro kanalo 
dizainas ir lygaus vidinio 
profilio dumplės sumažina 
nemalonų triukšmą. Siurbiant 
kietas grindis triukšmas 
sumažėjo dėl didesnių šepečių.
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Veiksmingumas
ir inovacija

Motion Control System™ 
maloniam ir lengvam
manevringumui užtikrinti.

Silent AeroPro™ žarna
lygiu vidiniu profiliu puikiai 
sumažina triukšmą dėl 
persidengiančių sklendžių. 
Nuo triukšmo taip pat 
apsaugo Sound Shield™ 
dulkių maišelio laikiklis ir 
variklio filtro rėmo konstrukcija.

Visiškai
tylus valymas

Neleiskite, kad dulkių siurbimas trikdytų gyvenimą namuose

Ultrasilencer™ Zen
sukurtas namams, kuriuose ramybė vertinama taip pat, kaip 
ir išskirtinė švara. Įrenginys, kurio garso lygis itin žemas 
(58 dB), tikrai atitiks kasdienius jūsų poreikius.

Tyliausias mūsų 
dulkių siurblys

58 dB(A)
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Techninės ypatybės

UltrasilencerTM ZEN

Ultrasilencer ZEN

Technologija ir ypatybės

Spalva Perdirbto plastiko juoda Šokolado ruda

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 9 / 12 9 / 12

Pilno dulkių maišelio indikatorius Mechaninis Elektroninis

Dulkių maišelio tipas S-bag eco S-bag classic 
long perforfmance

Išlenkta rankena AeroPro Ergo AeroPro Ergo

Išmetimo filtras Plaunamas Hygiene Filter 12 Plaunamas Allergy Plus filter

Grindų antgalis AeroPro Silent AeroPro Silent

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė A A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) 65 65

Dulkių išmetimo klasė A A

Garso galios lygis dB 58 58

Kilimų valymo efektyvumo klasė C C

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A

Didžiausia galia (W) 700 700

ZUSALLFL58ZUSGREEN58
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Ultrasilencer ZEN

Technologija ir ypatybės

Spalva Ledo balta Žvilganti volframo

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 9 / 12 9 / 12

Laido laikymo vieta Elektroninis Elektroninis

Dulkių maišelio tipas S-bag anti odour S-bag classic 
long perforfmance

Išlenkta rankena AeroPro Ergo AeroPro Remote valdymas

Filtras Plaunamas Allergy Plus filter Plaunamas Allergy Plus filter

Papildomas (-i) antgalis (-iai) AeroPro Silent AeroPro Silent

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė A A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) 65 65

Dulkių išmetimo klasė A A

Garso galios lygis dB 58 58

Kilimų valymo efektyvumo klasė C C

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A

Didžiausia galia (W) 700 700

ZUSDELUX58ZUSANIMA58
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UltraSilencer
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               UltraSilencer

Technologija ir savybės

Spalva Ryški mėlyna Tamsiai mėlyna Arbūzo raudona

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 9 / 12 9 / 12 9 / 12

Pilno dulkių maišelio indikatorius Mechaninis Mechaninis Mechaninis

Dulkių maišelio tipas 
S-bag classic 

long perforfmance
S-bag classic 

long perforfmance
S-bag classic 

long perforfmance

Išlenkta rankena AeroPro classic su oro vožtuvu AeroPro classic su oro vožtuvu AeroPro classic su oro vožtuvu

Išmetimo filtras Plaunamas Hygiene Filter 12 Plaunamas Hygiene Filter 12 Plaunamas Hygiene Filter 12

Grindų antgalis AeroPro Silent AeroPro Silent AeroPro Silent

ZUSORIGCB+ ZUSORIGDB+ ZUSORIGWR+

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė A A A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) 26 26 26

Dulkių išmetimo klasė A A A

Garso galios lygis dB 61 61 61

Kilimų valymo efektyvumo klasė C C C

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A A

Didžiausia galia (W) 700 700 700

Techninės savybės

UltraSilencer

26
 %

 e
nergijos ta

uso
jimas
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Equipt

Dulkių siurbliai su maišeliais 
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       Equipt

Technologija ir ypatybės

Spalva Tamsiai mėlyna Žvilganti arbūzo raudona Žvilganti antikinė plieno / 
juoda

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 5 / 7,5 5 / 7,5 5 / 7,5

Greičio valdymas Slankusis Slankusis Slankusis

Dulkių maišelio tipas Popierinis S-bag maišelis Audinio S-bag maišelis Audinio S-bag maišelis

Vamzdžiai Metaliniai teleskopiniai Metaliniai teleskopiniai Metaliniai teleskopiniai

Išmetimo filtras Hygiene Hygiene Hygiene

Grindų antgalis BANO BANO BANO

Kitas antgalis – Kietų grindų Kietų grindų, mažas Turbo

EEQ15 EEQ31  EEQ21

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė E E E

Dulkių išmetimo klasė F F F

Garso galios lygis dB 85 85 85

Kilimų valymo efektyvumo klasė B B B

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A A

Didžiausia galia (W) 1 400 1 400 1 400

Techninės ypatybės

EQUIPT
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Cikloniniai 
dulkių siurbliai

Cikloniniai dulkių siurbliai
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Cikloniniai dulkių siurbliai

Veiksmingumas
ir inovacija
Nepaprastai efektyvūs šepečiai,
revoliucinės technologijos ir inovacijos,
sukurtos palengvinti dulkių siurbimą.

Turbo cyclonic technology™ 
technologija, kuri garantuoja 
dulkių pašalinimą iš oro srauto
greičiau ir efektyviau.

Naujovė

Compact & Go sistema,  
kuri prieš ištuštinant talpyklą
suspaudžia nešvarumus
trimis paprastais veiksmais,
sumažindama dulkių 
pasklidimą.

Kompaktiškas ir lengvas,
kad galėtumėte naudoti dar 
patogiau. O dėl mažo dulkių 
siurblio aukščio nereikia 
jaudintis dėl vietos.

Multiroom System™  
didesnei valymo laisvei. Trys 
metrai gali pasirodyti mažai, 
tačiau šis ilgio skirtumas
leidžia namuose pasiekti 70 %
daugiau.
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Veiksmingumas
ir inovacija

Geriausias 
manevringumas dėl
minkštų ratukų su metaliniu
velenu, dėl kurių siurbti 
dulkes lengviau
ir maloniau.

Plaunamas alergenų filtras 
Plus, kuris pašalina 99,95 %
dulkių. Puikiai tinka 
alergiškiems vartotojams, 
nes alergiją sukeliančias 
medžiagas sulaiko filtras.

Pritvirtinamas žarnos 
priedas 3in1 dar labiau 
sumažina užimamą vietą.

AeroPro™ sistemą 
sudaro rankena,
lanksti žarna, teleskopinis
šlifuoto aliuminio lydinio
vamzdis su fiksatoriumi, 
priedas 3in1, šepetys 
metaliniu pagrindu ir 
optimizuotas oro srautas. 
Visa tai sukurta siekiant 
padidinti oro srautą 
ir užtikrinti maksimalų 
efektyvumą.
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G

ARANTIJA

5 metų

Multi Turbo technology Cyclones™
su šalinimo sistema, leidžiančia
lengvai ir higieniškai pašalinti dulkes

UltraCaptic cikloniniai dulkių siurbliai

ZUCHARDFL

903 152 162

Multi Turbo Technology Cyclones™ 
greitas ir efektyvus dulkių ir nešvarumų 

pašalinimas iš oro nesumažinus 
siurbimo galios.

Allergy filter PlusTM 
Pašalina 99,95 % dulkių. 
Plaunamas aukštos kokybės 
filtras švaresniam orui užtikrinti.

Geriausias manevringumas 
dėl ergonomiško dizaino
ir minkštų ratukų su
metaliniu velenu.

AeroPro™ sistema 
Ergonomiška rankena, 36 mm 
skersmens vamzdžiai iš šlifuoto 
aliuminio lydinio su fiksatoriumi. 
Tylus veikimas ir šepetys 
maksimaliam valymo efektyvumui ir 
mažam triukšmo lygiui užtikrinti.

Compact & Go sistema, 
kuri prieš ištuštinant talpyklą
suspaudžia nešvarumus,
sumažindama dulkių pasklidimo
ištrinti riziką.

Šepetys AeroPro™ Parketto
Galimybės valyti dulkes nuo 

kietų grindų ir prižiūrėti lengvai 
pažeidžiamas grindis.

Energijos duomenų etiketė
Energijos efektyvumo klasė A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) 27,3 

Dulkių išmetimo klasė A

Garso galios lygis dB 78

Kilimų valymo efektyvumo klasė C

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A
 

Priedas 3in1 AeroPro™ 
Integruotas į spaustuką 

ant rankenos.

Escova AeroPro™ Silent  
Ypač efektyviai ir tyliai veikia 

ant visų paviršių. Metalinis 
pagrindas ir priekinė bei 
šoninė įsiurbimo angos.

Šepetys AeroPro™ ParkettoAeroPro™ Parketto
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Technologija ir ypatybės

Spalva Žvilganti tamsiai mėlyna Žvilganti arbūzo raudona Žvilganti volframo

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 7 / 10 7 / 10 7 / 10

Galios reguliavimas Taip Taip Taip

Išlenkta rankena AeroPro Ergo AeroPro Ergo AeroPro Remote

Vamzdis Aeropro teleskopinis Aeropro teleskopinis Aeropro teleskopinis

Filtras Allergy Plus filtras Allergy Plus filtras Allergy Plus filtras

Papildomas (-i) antgalis (-iai) AeroPro Parketto Pro
AeroPro Parketto Pro
Mažas AeroPro Turbo

AeroPro Parketto Pro
Flex Pro

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė A A A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) – – –

Dulkių išmetimo klasė A A A

Garso galios lygis dB – – –

Kilimų valymo efektyvumo klasė C C C

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A A

Didžiausia galia (W) 800 800 800

ZUCANIMAL+ ZUCDELUXE+ZUCHARDFL

Techninės ypatybės

Cikloniniai dulkių siurbliai
UltraCaptic
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Cikloniniai dulkių siurbliai 

Dulkės negali 
pasislėpti
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Techninės ypatybės

Cikloniniai dulkių siurbliai

UltraFlex

Technologija ir ypatybės

Spalva Tamsiai mėlyna Juoda

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 9 / 12 9 / 12

Variklio filtro medžiaga Plaunama Plaunama

Pilnos dulkių talpos indikatorius Max Line Max Line

Išlenkta rankena Tiesus, 32 mm AeroPro Ergo

Vamzdis 32 mm AeroPro 36 mm IL

Išmetimo filtras
Plaunamas 

Hygiene Filter E12
Plaunamas 

Hygiene Filter E12

Papildomas (-i) antgalis (-iai) Parketto Pro AeroPro Parketto Pro

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė A A

Vidutinės metinės energijos sąnaudos (kWh/m.) – –

Dulkių išmetimo klasė A A

Garso galios lygis dB 75 75

Kilimų valymo efektyvumo klasė D C

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A

Didžiausia galia (W) 800 800

ZUFGREENZUFCLASSIC
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Silentperformer
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Techninės ypatybės

SilentPerformer Cyclonic 

Silent Performer 

Technologija ir ypatybės

Spalva Tamsiai mėlyna Arbūzo raudona Perdirbto plastiko 
juodmedžio juoda Lukšto balta

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 6 / 9 6 / 9 6 / 9 6 / 9

Ratukai Maži fiksuoti Maži fiksuoti Maži fiksuoti Maži fiksuoti

Pilnos dulkių talpos indikatorius Max Line Max Line Max Line Max Line

Vamzdžiai 32 mm teleskopiniai 32 mm teleskopiniai 32 mm teleskopiniai IL 32 mm teleskopiniai IL

Išmetimo filtras
Plaunamas 

Hygiene Filter 12
Plaunamas 

Hygiene Filter 12
Plaunamas 

Hygiene Filter 12
Plaunamas 

Hygiene Filter 12

Antgalis DustPro™ DustPro™ DustPro™ Silent (IL) DustPro™ Silent (IL)

ZSPCCLASS ZSPCSILENTZSPCPARKET

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė B A A A

Vidutinės metinės energijos  
sąnaudos (kWh/m.)

31,2 25,8 25,8 25,8

Dulkių išmetimo klasė A A A A

Garso galios lygis dB 76 74 72 72

Kilimų valymo efektyvumo klasė C D D D

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė A A A A

Didžiausia galia (W) 800 800 800 800

ZSPCGREEN
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99 serija
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AeroPerformer Cyclonic

Technologija ir ypatybės

Spalva Dangaus mėlyna Meilės raudona

Laido ilgis / judėjimo spindulys (m) 5 / 7,5 5 / 7,5

Galiniai ratukai Minkšti Minkšti

Vamzdžiai Teleskopiniai Teleskopiniai

Grindų antgalis BANO 1.2 BANO 1.2

Kitas antgalis – Kietų grindų

Neintegruoti priedai
Combi Crevice su šepečiu
Apmušalų valymo antgalis

Combi Crevice su šepečiu
Apmušalų valymo antgalis

Z9900EL Z9910EL

Energijos duomenų etiketė

Energijos efektyvumo klasė A A

Dulkių išmetimo klasė B B

Garso galios lygis dB 78 78

Kilimų valymo efektyvumo klasė D D

Kietų grindų valymo efektyvumo klasė B B

Didžiausia galia (W) 800 800

Techninės ypatybės

AeroPerformer Cyclon
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A A

B B

78 78

D D

B B

800 800

AeroPerformer Cyclonic

Ledo balta Juodmedžio juoda

5 / 7,5 5 / 7,5

Minkšti Minkšti

Teleskopiniai Teleskopiniai

BANO 1.2 BANO 1.2

Kietų grindų, Turbo Kietų grindų, Turbo

Combi Crevice su šepečiu
Apmušalų valymo antgalis

Combi Crevice su šepečiu
Apmušalų valymo antgalis

Z9930EL Z9940EL
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Jokio laido
Jokių ribų
 

Belaidžiai dulkių siurbliai 

Belaidžiai dulkių siurbliai 
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BrushRollClean™
technologija
pašalina įstrigusius 
plaukus ir pluoštus   
per kelias sekundes.

Jokio laido. Jokių ribų.  

Galingesnės naujos technologijos ir jų autonomiškumas 
nulemia valymo pajėgumą bei didesnį efektyvumą.
Dabar rinkoje naujų belaidžių dulkių siurblių galima įsigyti 
su ličio akumuliatoriumi ir fantastiškų skirtingų spalvų, kad 
galėtumėte priderinti prie savo namų. 

Naujovė

Jokio laido. Jokių ribų.

Didžiausia galia ir didelis
efektyvumas valant visų tipų 
grindis iki 60 minučių. 

Galima laikyti vertikaliai 
valymo pertraukų metu. 

Ličio akumuliatorius
greitesniam ir patvaresniam
įkrovimui užtikrinti.
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Cikloninė technologija
veikia atskirdama
dulkių daleles išcentrine 
jėga, kuri dulkių siurblyje 
generuoja nešvarumų 
atskyrimą, taip pat 
užtikrina lengvesnį valymą. 

Funkcija 2in1
Taip pat galima naudoti 
kaip patogų dulkių siurblį 
didesniam valymo lankstumui. 

Keičiamas akumuliatorius
didesnei autonomijai. 
(tik UltraPower™asortimente)

Tiesioginis valymas
Ši gaminių linija yra skirta
kasdieniams valymo 
darbams. Lengva ir patogu
naudoti. Šie Electrolux 
gaminiai patenkina visus 
miesto namų patogumo ir 
universalumo poreikius.
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Visa galia be laido.
Puikus efektyvumas valant 
visų tipų grindis esant iki  
60 min. veikimo trukmei.

Didžiausia galia ir didžiulė autonomija iki 60 minučių.

Galios reguliavimas
3 greičiais

Galimybė laikyti vertikaliai
Puikiai tinka trumpoms pertraukoms

siurbiant dulkes.

Keičiamas akumuliatorius
didesnei autonomijai.

Brush Performance Pro™
ir Dustspotter™ šviesos 

diodai geriausiam visų tipų 
grindų valymui užtikrinti.

Lithium TurboPower 
Ličio akumuliatorius greitesniam ir 
patvaresniam įkrovimui užtikrinti!

Cikloninė technologija 
Geresnis efektyvumas ir mažesnė
filtrų užsikimšimo rizika.

BrushRollClean™ technologija
Pašalinkite plaukus ir pluoštą nuo besisukančio 
šepečio per kelias sekundes nuspaudę pedalą.

UltraPower

ZB5022

903 152 333

180º EasySteer™ 
Manevringumas ir

sklandesnis judėjimas.

66



Galios reguliavimas
3 greičiais

UltraPower

ZB5020

903 152 332

Puikus efektyvumas 
valant visų tipų grindis 
esant iki 50 min. veikimo 
trukmei.

Didžiausia galia ir didžiulė autonomija iki 50 minučių.

Lithium TurboPower 
Ličio akumuliatorius greitesniam ir 
patvaresniam įkrovimui užtikrinti!

Cikloninė technologija
Geresnis efektyvumas ir mažesnė
filtrų užsikimšimo rizika.

BrushRollClean™ technologija
Pašalinkite plaukus ir pluoštą nuo besisukančio 
šepečio per kelias sekundes nuspaudę pedalą.

Galimybė laikyti vertikaliai
Puikiai tinka trumpoms pertraukoms

siurbiant dulkes.

Keičiamas akumuliatorius
didesnei autonomijai.

Brush Performance Pro™
ir Dustspotter™ šviesos 

diodai geriausiam visų tipų 
grindų valymui užtikrinti.

180º EasySteer™ 
Manevringumas ir

sklandesnis judėjimas.

67



2004 m.
1-osios kartos dulkių siurbliai 

Ergorapido® 2in1

2007 m.
2-oji karta 

(naujos spalvos, naujas 
dizainas ir nauja technologija)

2009 m.
Atnaujintas modelis (ličio jonų modeliai, 

akumuliatoriaus indikatorius, šviesos 
diodų lemputė priekinėje šepečio dalyje, 
techniniai patobulinimai ir naujos spalvos)

2011 m.
Prekyboje pasirodė GREEN 
modelis, pagamintas iš 70 % 

perdirbto plastiko

2009 m.

10 milijonų vartotojų 
pasitiki Ergorapido

Jokio laido. Jokių ribų.

Su dulkių siurbliu Ergorapido® 
2in1 patenkiname didėjantį 
savo klientų valymo poreikį.

Vartotojai dulkių siurblį
Ergorapido® 2in1 laiko stilingu, 
moderniu ir technologiškai 
pažangiu gaminiu.

Funkcija 2in1 
padaro šį dulkių siurblį
unikalų ir labai patogų. 
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2012 m.
Priekinė dalis (naujos spalvos ir 
BrushRollClean™ technologija)

2013 m.
3-osios kartos Ergorapido®

(modernus dizainas ir 
efektyvumas)

10 milijonų
Ergorapido®! 
10 milijonų gaminių, kuriais 
pasitiki 10 milijonų vartotojų, 
paliudija, kaip nauji valymo 
įpročiai gali pakeisti jūsų 
gyvenimą. Tai lengva.  
Jis visuomet po ranka. 
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Techninės ypatybės

ErgorapidoTM

Ergorapido

Technologija ir ypatybės

Spalva Tamsiai mėlyna Lukšto balta Juodmedžio juoda

Galia 10,8 V 10,8 V 10,8 V

Akumuliatorius Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų

Veikimo trukmė 21 21 21

Įkrovimo laikas 4 val. 4 val. 4 val.

Krovimo indikatorius 1 šviesos diodas 1 šviesos diodas 1 šviesos diodas

Filtravimo sistema Dvigubas filtravimas Dvigubas filtravimas Dvigubas filtravimas

ZB3101 ZB3103ZB3102
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Ergorapido

Ledo balta Šokolado ruda Žvilganti arbūzo raudona Žvilganti volframo

14,4 V 18 V 18 V 18 V

Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų Ličio jonų

30 35 35 35

4 val. 4 val. 4 val. 4 val.

3 šviesos diodų 3 šviesos diodų 3 šviesos diodų 3 šviesos diodų 

Dvigubas filtravimas Dvigubas filtravimas Dvigubas filtravimas Dvigubas filtravimas

ZB3105 ZB3212 ZB3213ZB3211
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RIEDAI
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Priedai ir eksploatacinės medžiagos Šepečiai ir filtrai

AeroPro™ Extreme

Kietas grindis ir kilimus 
išsiurbsite ypač lengvai ir 
patogiai. Ratukai leidžia 
lengvai judėti.
Optimizuotas dizainas
geresniam dulkių surinkimui
nuo bet kokių paviršių 
užtikrinti. Metalinis pagrindas 
didesniam tvirtumui ir 
patvarumui. Tinka dulkių 
siurbliams su 36 mm jungtimi:
UltraActive, UltraCaptic,
UltraOne, UltraOneMini,
UltraPerformer, UltraSilencer 
ir UltraFlex.

ZE 114
PNC: 900 167 790
EAN: 731959901 9410
1 vnt. dėžėje

AeroPro™ Mini Turbo šepetys

Puikiai tinka surinkti dulkes ir
naminių gyvūnėlių plaukus 
nuo sofų, laiptų ir automobilio 
apmušalų. Galingas 
sukamasis šepetys yra švelnus 
audiniams ir negailestingas 
dulkėms bei plaukams. 
Tinka dulkių siurbliams su 
36 mm jungtimi: UltraActive, 
UltraCaptic, UltraOne, 
UltraOneMini, UltraPerformer, 
UltraSilencer ir UltraFlex.ZE 116

PNC: 900 167 794
EAN: 731959901 9458
1 vnt. dėžėje

AeroPro™ Silent Parketto

Tyli ir švelni dėl 100 % 
natūralių šerelių ir ratukų 
grindų, kurias reikia švelniai 
valyti, priežiūra, pavyzdžiui, 
parketo, plytelių ar linoleumo.  
330 mm plotis didesnei 
valymo sričiai ir dalelėms 
efektyviai pašalinti iš plyšių. 
Optimizuotas tyliam veikimui. 
Tinka dulkių siurbliams su 
36 mm jungtimi: UltraActive, 
UltraCaptic, UltraOne, 
UltraOneMini, UltraPerformer, 
UltraSilencer ir UltraFlex.

ZE 115
PNC: 900 167 792
EAN: 731959901 9434
1 vnt. dėžėje

AeroPro™ Turbo šepetys

Gilus kilimų ir kilimėlių valymas 
be pastangų. Pašalina 
įsisenėjusį pluoštą ir plaukus.
Integruoti ratukai prisitaiko 
prie visų paviršių. Lengva 
valyti ir prižiūrėti dėl 
plastikinės viršutinės dalies.
Tinka dulkių siurbliams su
36 mm jungtimi:
UltraActive, UltraCaptic, 
UltraOne, UltraOneMini, 
UltraPerformer, UltraSilencer 
ir UltraFlex.

ZE 119
PNC: 900 167 800
EAN: 731959901 9519
1 vnt. dėžėje

S-filter® Allergy Plus, plaunamas filtras

Filtras, sulaikantis 99,95 % 
dulkių mikrodalelių. Filtras, 
pasižymintis aukštesnio 
lygio filtravimo efektyvumu. 
Suteiktas ECARF (Europos
alergijų tyrimų fondo centras)
alergijų antspaudas.
Tinka dulkių siurbliams:
UltraActive, UltraCaptic, 
UltraOne, UltraOneMini, 
UltraPerformer, UltraSilencer 
ir UltraFlex, SilentPerformer,
Cyclonic ir SilentPerformer
PowerForce.ESF1W

PNC: 900 167 768
EAN: 731959901 9199
1 vnt. dėžėje

Variklio filtras UltraCaptic

Plaunamas aukštos kokybės
variklio filtras geram
UltraCaptic efektyvumui 
palaikyti.

EF 137
PNC: 900 167 063
EAN: 731959901 2602
1 vnt. dėžėje
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Priedai ir eksploatacinės medžiagos Dulkių maišeliai

S-bag® Ultra Long Performance

Dulkių maišelio talpa siekia iki 
5 litrų. Jis pagamintas iš 
sintetinės 5 sluoksnių
medžiagos. Jo naudojimo 
trukmė 80 % ilgesnė nei
tradicinio popierinio dulkių 
maišelio.

Dulkių maišelis yra 
sertifikuotas nepriklausomo 
Vokietijos instituto TÜV 
Rheinland.  
Rekomenduojamas 
asortimentas yra
UltraOne.

E 210B
PNC: 900 166 009
EAN: 731959900 4225
3 vnt. dėžėje

S-bag® Anti-Odour

Jei turite naminį gyvūnėlį, jums 
bus aktualu turėti šį unikalų 
kvapus neutralizuojantį 
dulkių maišelį. Be to, jis 
absorbuoja 99 % dulkių, 
žiedadulkių ir alergenų 
mikrodalelių. Jame yra 
medžio anglies filtras, kuris 
neutralizuoja nemalonius 
kvapus, susikaupusius dulkių 
siurblio viduje dėl gyvūnų 
plaukų. Dulkių maišelis yra 
sertifikuotas nepriklausomo 
Vokietijos instituto TÜV 
Rheinland.

E 203B
PNC: 900 166 006
EAN: 302337201 8616
4 vnt. dėžėje

S-bag® Classic

Pašalina 95 %
dulkių mikrodalelių,
todėl dulkių maišelis
yra efektyvesnis už
popierinį maišelį.

E 200B
PNC: 900 084 481
EAN: 302337200 9812
5 vnt. dėžėje

Mega Pack E201M S-bag® Classic Long Performance

15 bags s-bag® Classic Long 
Performance maišelių.

E 201M
PNC: 900 256 099
EAN: 302337203 2131
12 vnt. dėžėje

S-bag® Hygiene Anti-Allergy

Tai sprendimas, kurį
renkasi alergijų kankinami 
žmonės. Filtruoja tris kartus 
efektyviau nei įprasti dulkių 
maišeliai ir pašalina iki 99 % 
dulkių erkučių ir alergenų 
mikrodalelių. Suteiktas ECARF 
(Europos alergijų tyrimų 
fondo centras) kokybės
antspaudas. Filtravimo lygis
panašus į higieninio filtro E10.

E 206B
PNC: 900 166 035
EAN: 302337203 1752
4 vnt. dėžėje

S-bag® Classic Long Performance

Mūsų naujos
kartos sintetiniai dulkių 
maišeliai užtikrina
aukščiausio lygio
dulkių siurblių efektyvumą. 
Dulkių maišelis, kurio 
naudojimo trukmė
50 % ilgesnė nei paprasto 
popierinio dulkių maišelio.  
Dulkių maišelis yra 
sertifikuotas nepriklausomo 
Vokietijos instituto TÜV 
Rheinland.E 201B

PNC: 900 256 059
EAN: 302337203 1707
4 vnt. dėžėje

Mega Pack E200M S-bag® Classic

15 s-bag® Classic maišelių.E 200M
PNC: 900 196 769
EAN: 302337202 9865
15 vnt. dėžėje
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Priedai ir eksploatacinės medžiagos Pradžios komplektas ir gaivikliai

UltraOne pradžios komplektas

Turinys: 4 dulkių maišeliai
S-bag Ultra Long 
Performance, 1 plaunamas 
filtras Allergy Plus, 1 variklio 
filtras ir 1 pakelis citrinų kvapo 
gaiviklio.

USK 1
PNC: 900 167 091
EAN: 7319599004430

UltraCaptic pradžios komplektas

Turinys: 1 variklio filtras, 1
plaunamas filtras Allergy Plus 
ir 1 pakelis citrinų kvapo 
gaiviklio.

USK 10
PNC: 900 167 093
EAN: 731959901 2909

UltraSilencer pradžios komplektas

Turinys: 4 dulkių maišeliai
S-bag Classic Long
Performance, 1 plaunamas 
filtras Allergy Plus, 1 variklio 
filtras ir 1 pakelis gėlių kvapo 
gaiviklio.

USK 9
PNC: 900 167 092
EAN: 7319599012893

Oro gaiviklis Evening Rose

4 grūdėtų kvepalų Evening 
Rose dozių pakelis. Tiesiog 
įpilkite į maišelį / tuščią dulkių 
siurblio talpyklą arba užpilkite 
ant grindų siurbdami.

ES RO
PNC: 900 167 776
EAN: 731959901 9274
4 vnt. dėžėje

Oro gaiviklis Brown Sugar & Fig

4 grūdėtų kvepalų
Citrus Burst dozių pakelis.
Tiesiog įpilkite į maišelį / 
tuščią dulkių siurblio talpyklą 
arba užpilkite ant grindų
siurbdami.

ES FI
PNC: 900 167 778
EAN: 731959901 9298
4 vnt. dėžėje

Oro gaiviklis Crispy Bamboo

4 grūdėtų kvepalų
Crisp Bamboo dozių pakelis. 
Tiesiog įpilkite į maišelį / 
tuščią dulkių siurblio talpyklą 
arba užpilkite ant grindų 
siurbdami.

ES BA
PNC: 900 167 777
EAN: 73195990 1928
4 vnt. dėžėje

Oro gaiviklis Citrus Burst

4 grūdėtų kvepalų
Citrus Burst dozių pakelis.
Tiesiog įpilkite į maišelį / 
tuščią dulkių siurblio talpyklą 
arba užpilkite ant grindų 
siurbdami.

ES MA
PNC: 900 167 780
EAN: 731959901 9311
4 vnt. dėžėje

Oro gaiviklis Tropical Breeze

4 grūdėtų kvepalų
Tropical Breeze dozių pakelis. 
Tiesiog įpilkite į maišelį / 
tuščią dulkių siurblio talpyklą 
arba užpilkite ant grindų 
siurbdami.

ES CO
PNC: 900 167 779
EAN: 731959901 9304
4 vnt. dėžėje
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Priedai ir eksploatacinės medžiagos Filtrai ir mažų dulkių siurblių akumuliatoriai bei kita

Filter Rapido & Ergorapido

Šis filtras palaiko maksimalų
oro srautą ir siurbimo galią, 
taip pat sulaiko dulkių
mikrodaleles. Tiek išorinį,
tiek vidinį filtrus galima 
lengvai išplauti vandeniu.

EF 144
PNC: 900 167 152
EAN: 731959901 3401
2 vnt. dėžėje

Akumuliatorius UltraPower ZB5022

Šis 25,2 V akumuliatorius
palaiko jūsų dulkių siurblio 
autonomiją (60 min.), todėl
galite išvalyti namus
vienu kartu.

ZE 037
PNC: 900 168 027
EAN: 731959902 1444
1 vnt. dėžėje

Big Dirt™

Big Dirt™ leidžia jums siurbti 
tai, ko negalite siurbti savo 
dulkių siurbliu: pelenus iš 
židinio ar kepsninės,
skysčius (nepavojingus
arba nedegius) ir kitas
medžiagas, pavyzdžiui, 
purvą, stiklo ir cemento 
daleles. 

Galite išsiurbti net nedidelius 
nuotekų vamzdžių 
užsikimšimus. Big Dirt™ puikiai 
tinka šaldikliui atitirpdyti arba 
automobiliui valyti.

ZE 003
PNC: 900 167 006
EAN: 731959901 2633
1 vnt. dėžėje

Filtro UltraPower

Šis filtras palaiko maksimalų
oro srautą ir siurbimo galią, 
taip pat sulaiko dulkių
mikrodaleles. Tiek išorinį,
tiek vidinį filtrus galima 
lengvai išplauti vandeniu.

EF 142
PNC: 900 167 024
EAN: 731959901 2176
1 vnt. dėžėje

Akumuliatorius UltraPower ZB5020

Šis 25,2 V akumuliatorius
palaiko jūsų dulkių siurblio 
autonomiją (60 min.), todėl
galite išvalyti namus
vienu kartu.

ZE 036
PNC: 900 168 025
EAN: 731959902 1420
1 vnt. dėžėje

EAN: 731959901 2633
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Piktogramos

Cikloninė technologija BrushRollClean™ technologija

Geriausias manevringumas Ličio akumuliatorius

System AeroPro™

Ypač tylus

Ergoshock™ buferiai

Funkcija 2in1

Multiroom System™
12 m judėjimo spindulys

Vertikaliai pastatoma konstrukcija

Dulkės ir skystis

Ypač lengvas

360º Flex Pro System™ 
Priedų komplektas

Visuomet pasiekiamas

Lengva nešiotis

Piktogramos

Lengva manevruoti

Cikloninė technologija

Geriausias manevringumas Priedai ant gaubto

Ergoshock™ buferiai

Ypač lengvas
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