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PORSZÍVÓK UltraOne

UltraOne 
– élmény vele 
a takarítás! 

UltraOne®

Sokéves tapasztalatunkat és tudásunkat tettük bele 
ebbe a kivételes porszívóba, az UltraOne modellbe. 
A többszörös tesztgyőztes készülékünk most még jobb 
lett. Mindezt azért csináltuk, hogy a porszívózás már 
önmagában is sokkal kellemesebb legyen, Ön pedig 
még gyorsabban és kevesebb erőfeszítéssel tudja 
kitakarítani otthonát.

Kiváló teljesítmény
Az UltraOne beváltja a nevében rejlő 
ígéretet: az ultrahatékony porszívózást. 
Továbbfejlesztettük az első generációs 
UltraOne modellek mögött álló technológiai 
megoldásokat. Azt a technológiát vettük 
alapul, melynek köszönhetően 12 európai 
országban lett tesztgyőztes az UltraOne 
termékcsalád! A nagy teljesítményű motor, 
az intenzív levegőáramlás és az erős szívófej 
együttesen gondoskodik a minden eddiginél 
hatékonyabb takarításról. A levegő a szívófejtől 
a hátsó szűrőig alig hallhatóan, ugyanakkor 
rendkívül gyorsan áramlik. Az új AeroPro 
Extreme szívófej minden felületről maximális 
alapossággal szedi össze a port.

Szupercsendes
Tovább tökéletesítettük a Silent Air 
technológiát™. Az új modellek még 
csendesebb csövet és egy szupercsendes, 
ám sokkal hatékonyabb AeroPro Extreme 
szívófejet kaptak. Az új generációs UltraOne 
modellek zajszintjét így 2 decibellel, 
70 dB-re sikerült csökkentenünk, anélkül, 
hogy ez a teljesítmény rovására ment volna. 

Könnyen kezelhető
Az UltraOne-t úgy terveztük meg, hogy 
a porszívózás a lehető legkönnyebb és 
legegyszerűbb legyen. Egyszerűen lehet 
vele manőverezni, ugyanis nagy hátsó 
kerekeivel és a 360 fokban forgó első 
kerekével simán átgurul a küszöbökön, 
és könnyedén kerüli ki a bútorokat. 
A vezérlőgombokat – a kábelcsévélőt és 
a be/kikapcsoló gombot – lábbal is lehet 
működtetni. Az új UltraOne 1 kilóval könnyebb, 
ezért kényelmesebb lesz fel- vagy levinni 
a lépcsőn, a plusz parkolóklipsz pedig 
még kényelmesebbé teszi a tárolást. Még 
egyszerűbben cserélhető a porzsák, és 
a szűrőcsere is sokkal kényelmesebb az új 
modelleknél. A szűrő tetejét elég egyszer 
megnyomni, az máris kinyílik és kiemelhető 
az elhasznált szűrő. 12 m hosszú kábelét 
nem kell folyton átdugni másik konnektorba, 
a hatékony HEPA 13 szűrőnek köszönhetően 
pedig tisztább és egészségesebb is lesz 
otthona.

Kiváló tisztítási 
hatékonyság

A legcsendesebb
Silent Air 
Technology™

Maximális 
kényelem
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Informatív kijelző Puha ütközők AeroPro Extreme 
szívófej

AeroPro™ 3in1 
tartozék

Informatív kijelző
Az UltraOne modellek intuitív kijelzőjén egyértelműen 
látható, hogy éppen melyik teljesítményfokozaton 
működik a porszívó. De kijelzi azt is, ha cserélni kell 
a szűrőt, vagy ha megtelt a porzsák. 

Puha ütközők
A gumibevonatú fogantyú üközéskor megóvja 
a bútorokat és a falat a sérülésektől. A porszívó hátsó 
részén lévő gumiszalagnak köszönhetően a készülék 
stabilan ül a fenekén.
 

AeroPro Extreme szívófej
A kiváló teljesítményű AeroPro™ tartozékrendszer 
az új AeroPro™ Extreme szívófejjel minden felületről 
hatékonyan szedi össze a port. Kiemelkedően 
hatékonyan, ugyanakkor rendkívül csendesen dolgozik. 
A szívófej minden irányba könnyedén mozog puha, 
gördülékeny kerekein.

Ergonomikus fogantyú 
A speciális formatervezésnek köszönhetően 
a fogantyú kevésbé terheli a csuklót munka közben, 
és egyszerűbb vele a készülék irányítása. A szívófej 
távvezérléssel is irányítható a markolaton lévő 
nyomógombok segítségével, így nem kell lehajolnia 
a készüléken lévő vezérlőpanelhez. (A távirányító és 
az ergonomikus fogantyú csak bizonyos típusokban 
található meg.)

Modell

UORIGINWR UOALLFLOOR

Jellemzők

 – Szín: piros 
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Elektromos szabályozás 
a készüléken

 – Maximális teljesítmény: 
2200 W

 – Hatósugár: 9 m
 – Porzsák mérete: 5 l
 – Porzsák típusa: s-bag 
Ultra Long Performance

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
70 dB(A)

 – Mosható HEPA H13 
szűrő

 – Beépített tartozékok: 
AeroPro 3in1

 – Szín: barna 
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – LED-kijelző
 – Elektromos szabályozás 
a készüléken

 – Maximális teljesítmény: 
2200 W

 – Hatósugár: 9 m
 – Porzsák mérete: 5 l
 – Porzsák típusa: s-bag 
Ultra Long Performance

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
70 dB(A)

 – Mosható HEPA H13 
szűrő

 – Beépített tartozékok: 
AeroPro 3in1

 – 1+1 grátisz porzsákkal  – 1+1 grátisz porzsákkal
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Büszkén mutatjuk be a csendes porszívók 
legújabb generációját, az új UltraSilencer™ 
termékcsaládot. Ezek a modellek annyira 
csendesek, hogy porszívózás közben 
telefonálhat, hallgathatja kedvenc zenéjét, 
de családját sem fogja zavarni, ha épp tévét 
néznek.

Otthonunk egy multifunkciós élettér
Ahogy csökken a lakások alapterülete, 
és kisebb lesz az élettér, otthonunk egyre 
inkább multifunkcionális helyszínné válik. 
Tekintettel kell lennünk a család többi tagjára 
és a szomszédokra – sokkal több toleranciára 
van szükség. Mivel a porszívózás többnyire 
zajjal jár, nem nagyon lehet mást csinálni, amíg 
tart a takarítás. A porszívózásról többnyire nem 
a nyugalom és a béke jut eszünkbe – inkább 
az ellenkezője. Egy fogyasztói felmérés 
szerint az emberek a porszívó hangját tartják 
az egyik legidegesítőbb zajnak a háztartásban. 
90 százalékuk szeretne csendesebb porszívót. 

A valaha volt legcsendesebb porszívónk!
Az UltraSilencer™ első generációját 2002-ben 
mutattuk be, s azóta is folyamatosan élen 
járunk a csendes porszívók tervezésében. 
A többéves kutatás és tapasztalat 
eredményeként számos szabadalmat 
jegyeztettünk be. A legújabb generációs 
UltraSilencer™ porszívóval minden eddiginél 
csendesebben lehet takarítani, így porszívózás 
közben mindenki végezheti hétköznapi 
dolgait. A szabadalmaztatott technológiai 
megoldásoknak köszönhetően igazán 
hatékony és csendes. A legcsendesebb 
modell zajszintje mindössze 61 dB, ami 
csendesebb, mint egy átlagos beszélgetés.

Hiszem, ha hallom
3 dB(A) zajszintcsökkenés következtében 
feleolyan hangos lesz a zaj. Így a nagy 
teljesítményű, 65 dB(A) zajszintű modellünk 
fele olyan hangos, mint elődje. Az új, 
energiatakarékos porszívónk pedig tényleg alig 
hallható, hiszen 61 dB(A) zajszintje 7 dB(A)-lel 
alacsonyabb a korábbi készülékekénél.

PORSZÍVÓK UltraSilencer

A valaha volt 
legcsendesebb 
porszívónk!
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Hatékony szűrés AeroPro™ Silent szívófej

6



PORSZÍVÓK UltraSilencer
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AeroPro™ Silent 
szívófej 

Egyedi design Lágy burkolatú 
kerekek

Kiváló tisztítási hatékonyság
Az UltraSilencer a leghalkabb 
porszívónk, de csendessége nem megy 
a takarítás hatékonyságának rovására. 
Az erős szívóteljesítmény, és a hatékony 
AeroPro szívófej tökéletes eredményt 
garantál.

AeroPro rendszer
Az AeroPro rendszer, a szívócső és 
a szigetelés tökéletes levegőáramlást, 
maximális szívóerőt, s ezáltal hatékony 

porfelszedést eredményez. A dupla 
csuklós AeroPro szívófej könnyen és 
pontosan mozog puha kerekein, így 
minden felületen alapos, hatékony 
takarítást tesz lehetővé.

Tiszta levegő, HEPA-szűrés
Az UltraSilencer tökéletesen szigetelt, 
a szívófejtől a burkolatig. Mielőtt a levegő 
visszakerül a légtérbe, átáramlik a HEPA 
H12 szűrőn, ami 99,9 százalékban 
kiszűri a porszemcséket. 
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Modell

UltraSilencer 
USENERGY

UltraSilencer 
USORIGINDB

UltraSilencer 
USORIGINPR 

UltraSilencer 
USALLFLOOR

Jellemzők

 – Szín: tengerkék
 – Lágy burkolatú nagy 
hátsó kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1000 W

 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Porzsák típusa: 
s-bag Classic Long 
Performance

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
61 dB(A)

 – Mosható HEPA 12 szűrő

 – Szín: mélykék
 – Lágy burkolatú nagy 
hátsó kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1800 W

 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Porzsák típusa: 
s-bag Classic Long 
Performance

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
65 dB(A)

 – Mosható HEPA 12 szűrő

 – Szín: dinnyepiros 
 – Lágy burkolatú nagy 
hátsó kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1800 W

 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Porzsák típusa:
s-bag Classic Long 
Performance 

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
65 dB(A)

 – Mosható HEPA 12 szűrő

 – Szín: csokoládébarna 
 – Lágy burkolatú nagy 
hátsó kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1800 W

 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Porzsák típusa:
s-bag Classic Long 
Performance 

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
65 dB(A)

 – Mosható HEPA 13 szűrő

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 12 m

 – Lépcsőütköző
 – AeroPro 3in1 kefe
 – AeroPro™ Silent szívófej

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 12 m

 – Lépcsőütköző
 – AeroPro 3in1 kefe
 – AeroPro™ Silent szívófej

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 12 m

 – Lépcsőütköző
 – AeroPro 3in1 kefe
 – AeroPro™ Silent szívófej
 – Plusz AeroPro parketta-
szívófej

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 12 m

 – Lépcsőütköző
 – AeroPro 3in1 kefe
 – AeroPro™ Silent szívófej
 – Plusz AeroPro Mini Turbó 
szívófej



UltraCaptic™

Porzsák nélküli porszívóval takarítani igazán 
nagyon kényelmes. Egészen addig, amíg nem 
kell kiüríteni a portartályt. Sokszor előfordul 
ugyanis, hogy a tartályból a por egy része kiborul 
a földre, miközben próbáljuk a szemetesbe önteni. 
Ilyenkor lehet újra porszívózni. Az UltraCapticTM 
Compact&Go megoldásával a port már a tartályban 
összetömörítheti, így amikor kiönti a szemetesbe, 
nem kerül vissza a levegőbe.

5 
ÉV

GARANCIA*

Electrolux

* A termékre a nemzetközi szabályok 
szerint vállalunk garanciát. Regiszt-
rálja a készüléket a vásárlást követő 
3 hónapon belül, és az Electrolux 
meghosszabbítja a garanciaidőt. 
A regisztrációról további informá-
ciót talál a készülék garancialevelén 
és a www.electrolux.hu/ultracaptic 
oldalon.

NCIA*A

lux

közközi sz szabályok k
ncn iát.át. Regiszts -

ásásárlást ks övető
az Electrolux
garanciaidőt.

vábbi informá-
arancialevelén
.hu/ultracaptic c

PORSZÍVÓK UltraCaptic
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PORSZÍVÓK UltraCaptic
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Takarítás egy körben
Vannak dolgok az életben, amiket nem 
akar egymás után kétszer megcsinálni 
az ember. Ilyen például a porszívózás. 
Az Electrolux UltraCapticTM porszívó 
olyan nagy szívóerővel dolgozik, 
amivel elsőre is alaposan kitakaríthatja 
otthonát.

Minden felületen
A hatékony és csendes AeroPro 
szívófejjel csak egyszer kell végigmenni 
egy felületen, és az tökéletesen tiszta 
lesz. A szívófej optimális légcsatornát 
alakít ki a készülékben, függetlenül 
attól, hogy parkettát, szőnyeget vagy 
járólapot takarít. Még a sarokból 
és a nehezen elérhető helyekről 
is hatékonyan szedi össze a port. 
Egyszerűen minden felületen hatékony.

HEPA 13
Az UltraCapticTM porszívóban hosszú 
élettartamú, higiénikus HEPA 13 
szűrő van, mely megfogja a legkisebb 
porszemcséket is. Ezért ez a készülék 
tökéletes választás azoknak, akik 
porallergiától szenvednek. Egy HEPA-
szűrő akár 5 évig is használható, és 
egyszerűen cserélhető.

Hatékony takarítás, könnyedén
Az UltraCapticTM ugyanolyan 
hatékonyan dolgozik, mint a többi 
multiciklon rendszerű porszívó, mégis 
sokkal csendesebb náluk. Az erős 
szívóerő és a rendkívül hatékony 
AeroPro Silent szívófej együtt alapos 
munkát végez.

UltraCapticTM – Original
Hatékony takarítás és Compact&Go 
megoldás a portartály egyszerű 
ürítéséhez. Jellegzetes Electrolux 
acélkék metál színben. 

A port már 
a tartályban 
összetömörítheti, 
így amikor kiönti 
a szemetesbe, nem kerül 
vissza a levegőbe.
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Modell

UltraCaptic UCORIGIN

Jellemzők

 – Szín: metálkék
 – Lágy burkolatú nagy 
hátsó kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1400 W

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
78 dB(A)

 – Mosható HEPA 12 szűrő

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 10 m

 – Aeropro Ergonomic 
fogantyú

 – MultiCyclonic – 
egyenletes és 
szünetmentes szívás

 – Aeropro 3in1 kefe
 – Compact&Go – higiénikus 
ürítés

2  1   3

Compact&Go 
megoldás...

...a portartály 
tisztább...

...és egyszerűbb 
ürítéséhez.
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PORSZÍVÓK Ergospace

Modell

ErgoSpace ZE346B ErgoSpace ZE355R

Jellemzők

 – Szín: kék
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgógombbal

 – Hatósugár: 13 m
 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
78 dB(A)

 – Beépített tartozékok: 3in1 
tisztítófej

 – Szín: piros
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgógombbal

 – Hatósugár: 13 m
 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
78 dB(A)

 – Beépített tartozékok: 3in1 
tisztítófej

 – Porzsák típusa: 
s-bag Classic Long 
Performance

 – Mosható HEPA H12 
szűrő

 – Maximális teljesítmény: 
2200 W

 – Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej

 –  Szívófej keménypadlóhoz

 – Porzsák típusa: s-bag 
anti-odour

 – Mosható HEPA H12 
szűrő

 – Maximális teljesítmény: 
2200 W

 – Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej

 –  Szívófej keménypadlóhoz
 –  Turbó padlótisztító fej

Hosszabb 
kábelével 
bármeddig elér

Ergoshock 
– a cső egyszerű 
tárolásához

Dust Magnet 
szívófej, elölről és 
oldalról is szívja 
a port

3 funkciós tartozék

Nagyobb tisztítási teljesítmény 
egyetlen gombnyomásra
Nem kell többé hajolgatnia, hogy folyton 
kihúzza és bedugja a konnektorba 
a porszívót, mivel az új Ergospace 
porszívó extra nagy hatósugárral 
rendelkezik. Habár egy 10 és egy 
13 méter hosszú kábel közötti 3 méteres 
különbség első hallásra nem tűnik 
olyan soknak, mégis ez gyakorlatilag 
70 százalékkal nagyobb területet jelent. 
Kényelmesen porszívózhat vele akár 
az emeleten is, miközben a porszívót 
a földszinten dugta be a konnektorba.

Ezt a kicsi készüléket könnyű tárolni 
– elfér a legkisebb helyiségekben is. 
Sőt, akár az ajtó mögé is könnyen 
beállíthatja.

A gumiborítás dupla védelmet 
biztosít
A készülék oldalán végigfutó egyedi 
Ergoshock gumiszalag védi a bútorokat, 
falakat és az ajtókereteket az ütközéstől, 
és a porszívó tárolásakor is szerephez 
jut. Az Ergoshock gumiszalaggal 
rögzítheti a feltekert csövet 
a porszívóhoz. 

Kis helyen is elfér, 
és 13 méteres 
hatótávolságával 
bárhová elér.
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PORSZÍVÓK JetMaxx

Modell

JetMaxx ZJM6820 JetMaxx ZJM6830

Jellemzők

 – Szín: piros
 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
84 dB(A)

 – Szín: fehér
 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
84 dB(A)

 – Maximális teljesítmény: 
2000 W

 – Hatósugár: 9 m
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Porzsák típusa: 
s-bag Classic Long 
Performance

 – Mosható HEPA H12 szűrő
 – Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej (szürke)

 –  Szívófej keménypadlóhoz
 – Kárpittisztító és résszívó

 – Maximális teljesítmény: 
2000 W

 – Hatósugár: 9 m
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Porzsák típusa: s-bag 
anti-odour

 – Mosható HEPA H12 szűrő
 – Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej (szürke)

 –  Kárpittisztító és résszívó
 –  Turbó padlótisztító fej
 – Szett háziállattartóknak

JetMaxx Porzsáktartó 
kosár: egyszerű 
porzsákcsere

Szupergyors 
porfelszedés

Szupersebesség és hatékony 
takarítás
A készülék belsejének minden 
négyzetcentimétere, a szívófejtől 
a porzsákig, sőt, a levegő kiáramlásának 
helyéig úgy lett kialakítva, hogy 
maximálisan elősegítse a gyors és 
kimagasló porfelszedési teljesítményt. 
Ez garantálja a hatékony porszívózást: 
mindössze 0,06 másodperc alatt jut el 
egy porszemcse a padlótól a porzsákig.

Porzsáktartó kosár: szupergyors 
sebesség és egyszerű használat
Az egyedi porzsáktartó kosár kifejezetten 
a JetMaxx porszívóhoz készült. A kosár 
stabilan a helyén tartja a porzsákot, 
s ezzel folyamatos, nagy sebességű 
légáramlást tesz lehetővé. A kosár 
emellett rendkívül praktikus is, mert 
megkönnyíti és higiénikusabbá teszi 
a porzsák kiemelését és cseréjét.

Szupergyors 
porfelszedés, 
hatékony takarítás.



Modell

Essensio ZEO5410 Essensio ZEO5420 Essensio ZEO5430

Jellemzők

 – Szín: piros
 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 8,7 m
 – Porzsák mérete: 3,5 l
 – Porzsák típusa: s-bag 
Classic

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
81 dB(A)

 – Vario 500 szívófej
 – Beépített tartozékok: 
résszívó fej; kefe; 
kárpittisztító fej

 – Szín: fekete
 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 8,7 m
 – Porzsák mérete: 3,5 l
 – Porzsák típusa: s-bag 
Classic

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
83 dB(A)

 – Vario 500 szívófej
 – Beépített tartozékok: 
résszívó fej; kefe; 
kárpittisztító fej

 – Szín: ezüstmetál
 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 8,7 m
 – Porzsák mérete: 3,5 l
 – Porzsák típusa: s-bag 
Classic

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
83 dB(A)

 – Vario 500 szívófej
 – Beépített tartozékok: 
résszívó fej; kefe; 
kárpittisztító fej

 – Normál hátsó kerekek
 – Maximális teljesítmény: 
1800 W

 – Mikroszűrő

 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
2000 W

 – HEPA-szűrő műanyag 
kerettel; nem mosható

 –  Szívófej keménypadlóhoz

 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
2000 W

 – HEPA-szűrő műanyag 
kerettel; nem mosható

 –  Szívófej keménypadlóhoz
 –  Turbó padlótisztító fej

Essensio 3 beépített 
tartozék

Kompakt és 
könnyű

Ergonomikus 
megoldások, köny-
nyű kezelhetőség

3 praktikus tartozék, csak egy 
karnyújtásnyira

Kefe, kárpittisztító és résszívó 
– 3 praktikus tartozék, hogy mindenhol 
alaposan ki tudjon porszívózni. 
A tartozékok a burkolat alatt kialakított 
rekeszben tárolhatóak, így minden 
pillanatban kéznél vannak.

Könnyű és kompakt. Egyszerű tárolni 
és használni
Kis méretének és kevesebb, mint 
5 kg-os súlyának köszönhetően 

a porszívóval nagyon egyszerű 
manőverezni, és a tárolása sem igényel 
sok helyet.

Ergonomikus megoldások, könnyű 
kezelhetőség
Nagyméretű ki- és bekapcsológomb, jól 
elérhető kábelfelcsévélő gomb, intuitív 
teljesítményszabályozás és ergonomikus 
fogantyú.

Könnyű és 
kicsi, beépített 
tartozékokkal.

PORSZÍVÓK Essensio
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Modell

ZCE2200 ZCE2400DB

Jellemzők

 – Szín: fekete
 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 7 m
 – Porzsák mérete: 3,5 l
 – Porzsák típusa: s-bag 
Classic

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Maximális teljesítmény: 
2200 W

 – Teleszkópos fém 
szívócső

 – Vario 600 padlószívó fej
 – Beépített tartozékok: 
résszívó fej; 
kárpittisztító fej

 – Szín: piros
 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Hatósugár: 7 m
 – Porzsák mérete: 3,5 l
 – Porzsák típusa: s-bag 
Classic

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Maximális teljesítmény: 
2400 W

 – Teleszkópos fém 
szívócső

 – Vario 600 padlószívó fej
 – Beépített tartozékok: 
résszívó fej; 
kárpittisztító fej

 – 1+10 grátisz porzsák

 – Normál hátsó kerekek
 – Mikroszűrő

 – Normál hátsó kerekek
 – Mikroszűrő

Ha önnek kis lakása van és kevés 
tárolóhelyiség áll rendelkezésére 
a takarító eszközök számára, akkor 
Önnek a Vampyr család lesz a legjobb 
választás.
A kis és könnyen manőverezhető 
készülékben elhelyezett összes 
kiegészítő még inkább megkönnyíti 
a takarítást.

Kompakt és 
könnyen kezelhető.

PORSZÍVÓK Vampyr

13
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PORSZÍVÓK SuperCyclone

Modell

SuperCyclone ZSC6920 SuperCyclone ZSC6930 SuperCyclone ZSC6940

Jellemzők

 – Szín: piros
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Portartály mérete: 2,75 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
83 dB(A)

 – Szín: fekete
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Portartály mérete: 2,75 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
83 dB(A)

 – Szín: kék
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Portartály mérete: 2,75 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
83 dB(A)

 – Maximális teljesítmény: 
2000 W

 – Hatósugár: 9 m
 – Mosható HEPA H12 szűrő
 – Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej (szürke)

 –  Szívófej keménypadlóhoz
 – Kárpittisztító és résszívó

 – Maximális teljesítmény: 
2000 W

 – Hatósugár: 9 m
 – Mosható HEPA H12 szűrő
 – Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej (szürke)

 –  Turbó padlótisztító fej
 – Szett háziállattartóknak
 – Kárpittisztító és résszívó

 – Maximális teljesítmény: 
2100 W

 – Hatósugár: 11 m
 – Mosható HEPA H12 szűrő
 – Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej (szürke)

 –  Szívófej keménypadlóhoz
 –  Turbó padlótisztító fej
 – Kárpittisztító és résszívó

SuperCyclone Porzsák nélküli XL-es méretű 
portartály 

Szupergyors 
portalanítás

Valódi hurrikán. Másodpercek alatt 
gyorsul nulláról 180 km/óra sebes-
ségre.
A kiemelkedően jó teljesítmény mögött 
a SuperCyclone ciklontechnológiája áll. 
Az erős légmozgás nagy sebességű 
légörvényt hoz létre, mely hatalmas 
szívóerőként jelentkezik porszívózás 
közben. Ennek eredményeként a porszí-
vózás olyan gyors lesz, akár a szél.

Nem kell megszakítani a takarítást
A SuperCyclone porszívónak extra nagy 
portartálya van. Így a porszívó akkor is 
hatékonyan dolgozik, amikor a tartályban 

már sok a piszok. Ezért sokkal tovább 
lehet használni a porszívót, anélkül, hogy 
a tartályt ki kellene üríteni.

Komoly munkaerő, amivel könnyű 
dolgozni
A SuperCyclone a porszívón található 
ütközőnek köszönhetően a lépcsőn 
is stabilan megáll. Felszereltük egy 
parkolóklipsszel, így egyszerűbb tárolni és 
kapott egy ergonomikus kábelfelcsévélő 
gombot is, melyet kézzel és lábbal is 
lehet aktiválni. Szabályozható a szívótelje-
sítménye, átlátszó a portartálya és 
szuperhatékony a szívófeje, hogy valóban 
a legtöbbet hozhassa ki belőle.

Eltünteti a port.
Nagyon gyorsan.
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SuperCyclone Dust & Gone 
ZSC69FD2 

 –  Szín: fekete 
 –  Lágy burkolatú hátsó 
kerekek 

 –  Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval 

 –  Horizontális és vertikális 
parkolóállás 

 –  Zajszint (IEC 60704-3): 
83 dB(A) 

 –  Maximális teljesítmény: 
2000 W 

 –  Hatósugár: 9 m 
 –  Mosható HEPA H12 
szűrő 

 –  Dustmagnet interlock 
padlótisztító fej (szürke)

 –  Tollseprű a készülékbe 
integrálva

 – Kárpittisztító és résszívó

 – Portartály mérete: 2,75 l

Tollseprű a helyén Nehezen elérhető 
helyekhez

Kihúzható

Mostantól a portörlés is gyerekjáték
Az Electrolux Dust & Gone porszívókkal 
egyszerre elintézheti a porszívózást és 
a portörlést.

Portörlő, mely megtisztítja saját 
magát
Az innovatív Dust & Gone 
tollseprűvel egyszerűen megoldhatja 
a portalanítással járó összes gondot. 
A porszívóban tárolva mindig kéznél 
van, s kihúzható, teleszkópos nyelének 
és hajlítható fejének köszönhetően 
a legnehezebben elérhető helyeket is 
könnyedén letakaríthatja. Nem kell többé 

létrára mászni, ha a könyvespolcok 
tetejét vagy a függönykarnist kell 
portalanítani. Használat után csak 
vissza kell dugnia a helyére, és elindítani 
a porszívót, ami megtisztítja a tollseprűt. 
Ha időnként alaposabb tisztításra szorul 
a tollseprű feje, akkor pedig nincs 
más dolga, mint leszedni és betenni 
a mosógépbe.

SuperCyclone Dust & Gone™
Az innovatív Dust & Gone portörlő 
a SuperCyclone porszívó speciális 
tartozéka. A modell kifejlesztésénél 
a gyors és hatékony takarítás volt 

a vezérelv. A SuperCyclone egy beépített 
ciklontechnológiával működő porzsák 
nélküli modell.

A SuperCyclone porszívóban a levegő 
extra nagy átmérőjű légörvényt képez, 
ami azonnal felszívja a porszemcséket, 
amint belekerülnek. 

Tollseprű, mely 
mindig tisztán és 
munkára készen 
várja Önt.

PORSZÍVÓK SuperCyclone Dust & Gone
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Modell

ErgoEasy ZTF7610 ErgoEasy ZTF7630 ErgoEasy ZTF7650

Jellemzők

 – Szín: fehér/ezüstmetál
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgógombbal

 – Szűrőkijelző
 – Hatósugár: 7,45 m
 – Portartály mérete: 1,9 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
82 dB(A)

 – Mosható HEPA-szűrő 
a tartályban

 – Kimenő mikroszűrő
 – Vario 500 szívófej

 – Szín: kék/ezüstmetál
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgógombbal

 – Szűrőkijelző
 – Hatósugár: 7,45 m
 – Portartály mérete: 1,9 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
82 dB(A)

 – Mosható HEPA-szűrő 
a tartályban

 – Kimenő mikroszűrő
 – Vario 500 szívófej

 – Szín: fekete/ezüstmetál
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Teljesítményszabályozás: 
forgógombbal

 – Szűrőkijelző
 – Hatósugár: 7,45 m
 – Portartály mérete: 1,9 l
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
82 dB(A)

 – Mosható HEPA-szűrő 
a tartályban

 – Kimenő mikroszűrő
 – Vario 500 szívófej

 –  Maximális teljesítmény: 
1800 W 

 – Kárpittisztító, résszívó és 
portalanítókefe

 –  Maximális teljesítmény: 
2100 W 

 –  Keménypadló szívófej
 – Kárpittisztító, résszívó és 
portalanítókefe

 –  Maximális teljesítmény: 
2100 W 

 –  Keménypadló szívófej
 –  Turbó padlótisztító fej
 – Kárpittisztító, résszívó és 
portalanítókefe

ErgoEasy Ciklonrendszer ErgoEasy 
portartályürítés

Kompakt kialakítás
A kisméretű ErgoEasy simán követi Önt 
takarítás közben, és a lépcsőn is könnyű 
fel- és levinni. Kis mérete és a kétféle 
parkolóállás miatt könnyen elfér kis 
helyen is.

Ciklonrendszer
A készülékben lévő ciklontechnológia 
leválasztja a port a levegőről és 
a portartályba viszi. A levegőt megszűri 

egy mosható HEPA-filteren keresztül, és 
visszafújja a légtérbe.

Könnyen üríthető portartály
Az ErgoEasy porszívó tartályát könnyű 
kiüríteni. Egy egyszerű mozdulattal 
kiemelheti a tartályt és kiöntheti belőle 
a koszt. Hasonlóan egyszerű a portartály 
visszahelyezése a készülékbe, ami máris 
munkára kész.

A jó dolgok kis 
csomagokban 
érkeznek.

PORSZÍVÓK ErgoEasy
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PORSZÍVÓK Energica

Modell

Energica ZS203EV

Jellemzők

 – Szín: szürke/lila
 – Teljesítményszabályozás: 
forgógombbal

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
80 dB(A)

 – Mosható szivacs 
motorszűrő

 – Vario 700 szívófej
 – Beépített tartozékok: 
rugalmas cső, kábel

 – Maximális teljesítmény: 
1600 W

 – Hatósugár: 10 m
 – Mosható HEPA-szűrő
 – Portartály űrtartalma: 1,5 l

Az Energica 
elnyert két rangos 
designdíjat

Powerscroll 
a szívóerő precíz 
szabályozásához

Mosható HEPA-
szűrő (ZS 203)

Az Energica fejlesztésénél az Electrolux 
tervezőmérnökei felhasználták 
a hagyományos modellek tervezése 
során szerzett ismereteket. Ezért 
a készülék olyan belső kialakítást 
kapott, melynek köszönhetően 
a legnagyobb szívóerővel bíró kézi 
porszívó a piacon. Szívóereje abszolút 
összemérhető a hagyományos 
porszívókéval. Keskeny kialakítása 
miatt viszont jóval könnyebb vele 
manőverezni a bútorok között. Ezért 
könnyű és élvezetes vele takarítani, 
s mindemellett kicsi a helyigénye.

Az Energica ciklonrendszert használ 
a porszemcsék kiszűrésére. A levegő 
és a por együtt kering a tartályban, 
míg el nem éri a szűrőt. Így egyenletes 
marad a szívóerő. Mosható HEPA-
szűrő gondoskodik a porszemcsék 
kiszűréséről, ez előtt pedig van egy 
másik szűrő is, mely egyszerűbbé 
teszi a szűrő tisztítását a portartály 
ürítésekor.

Kézi porszívó 
a hagyományos 
porszívók erejével.
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Tiszta otthon és egy zöldebb világ

Az Electrolux zöldporszívói egyedülálló 
teljesítményt nyújtanak. Alaposak, 
csendesek, egyszerű őket kezelni 
és tárolni – minden megvan bennük, 
amit elvárhat az ember a legjobb 
porszívóktól. És mindezek mellett 
kímélik a környezetet. Zöldporszívóink 
készítésekor az vezérelt minket, hogy 
Önnek a teljesítmény terén se kelljen 
kompromisszumot kötni. 

Legjobb porszívóink némelyike 
valójában újrahasznosított hulladék

Mitől lesz környezetbarát egy Electrolux 
zöldporszívó?

Először is attól, hogy részben 
újrahasznosított műanyagból készül. 
Ami másoknak már szemét, abban mi 
hasznos alapanyagot látunk.

  

Váltson zöldre!

PORSZÍVÓK Zöldporszívók

Még a csomagolást is újrahasznosított 
anyagokból készítjük, s ügyelünk arra, 
hogy amikor a porszívót lecserélik, 
burkolatának és alkatrészeinek 
92 százaléka újra felhasználásra 
kerülhessen.

Zöldtények: minden egyes zöldporszívó 
gyártása során 2 liter nyersolajat 
és 80 liter vizet takarítunk meg. 
Az újrahasznosított anyagból készült 
alkatrészek előállításához pedig 
90 százalékkal kevesebb energia kell, 
mint az új műanyagból készült alkatrészek 
gyártásához.

Jelentősen kisebb energiafogyasztás

Zöldtények: az UltraOne Green 
50 százalékkal kevesebb áramot 
fogyaszt, mint egy hagyományos, 
2000 wattos porszívó. Ha 10 éven 
keresztül hetente egy órát porszívózik, 
akkor annyi áramot takarít meg, 
amiből egy 60 wattos izzót 234 napon 
keresztül folyamatosan égethetne. Vagy 
egy másik példával megvilágítva, 10 év 
alatt 294 kg CO2-kibocsátástól kíméli 
meg a környezetet.

Még a porzsák is zöld

A porzsák kukoricakeményítőből 
készül. A hagyományos porzsákokhoz 
képest az s-bag® Green gyártásához 
68 százalékkal kevesebb energia 
szükséges.

Váltson zöldre! Legyen tisztább 
az otthona, és zöldebb a világ.

További információ 
a www.electrolux.hu oldalon.
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PORSZÍVÓK Zöldporszívók 

Modell

UOGREEN USGREEN

Jellemzők

 – Szín: fekete
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Hatósugár: 12 m
 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
72 dB(A)

 – Teljesítményszabályozás: 
távirányítással

 – Szűrőkijelző
 – Maximális teljesítmény: 
1000 W

 – Porzsák mérete: 5 l
 – s-bag green porzsák
 – Mosható HEPA H13 
szűrő

 – Aeropro recycled szívófej
 – Beépített tartozékok: 
Aeropro 3in1 (résszívó, 
kárpittisztító és porecset)

 – Szín: újrahasznosított 
fekete

 – Lágy burkolatú nagy 
hátsó kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1000 W

 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Porzsák típusa: 
s-bag green porzsák

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
61 dB(A)

 – Mosható HEPA 12 szűrő
 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Maximális teljesítmény: 
1250 W

 – Lépcsőütköző
 – AeroPro 3in1 kefe
 – AeroPro™ Silent szívófej
 – Sound shield™ 
porzsáktartó és 
motorszűrő keret

Az UltraOne Green 50 százalékkal 
kevesebb áramot fogyaszt, mint egy 
hagyományos, 2000 wattos porszívó, 
s emellett kiemelkedően jó a porfelszedő 
képessége. Burkolata és alkatrészei 
70 százalékban újrahasznosított 
műanyagból készülnek. PVC-t egyáltalán 
nem tartalmaz.

Az UltraSilencer Green 40 százalékkal 
kevesebb áramot fogyaszt, mint egy 
hagyományos, 2000 wattos porszívó, 
s közben ugyanolyan hatékonyan takarít. 
Burkolata és alkatrészei 55 százalékban 
újrahasznosított műanyagból készülnek.
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Mitől zöldek?

Közös zöldjellemzők: életciklusa végén mindegyik zöldporszívó 92 százalékban újrahasznosítható. Csomagolásuk 
100 százalékig újrahasznosított papírból készül, s teljes mértékben újrahasznosítható.
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Modell

JetMaxx Green 
ZJG6800

ErgoSpace Green 
ZEG301

ErgoRapido Green 
ZB2904G

Jellemzők

 – Szín: fekete
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1350 W

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
81 dB(A)

 – s-bag green porzsák
 – Mosható HEPA H12 
szűrő

 – Dustmagnet 
padlótisztító fej

 – Szín: fekete
 – Lágy burkolatú hátsó 
kerekek

 – Maximális teljesítmény: 
1350 W

 – Horizontális és vertikális 
parkolóállás

 – Zajszint (IEC 60704-3): 
76 dB(A)

 – s-bag green porzsák
 – Mosható HEPA H12 
szűrő

 – Dustmagnet 
padlótisztító fej

 – Szín: fekete
 – Portartály színe: áttetsző 
fekete

 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Töltöttségkijelzés
 – LED-kijelző
 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
18 V, lítium

 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Hatósugár: 9 m
 – Porzsák mérete: 3,5 l

 – Teljesítményszabályozás: 
forgógombbal

 – Hatósugár: 13 m
 – Porzsák mérete: 3,8 l
 – Beépített tartozékok: 3in1 
szívófej

Extra hosszú kábel

Energiatakarékos – 33 százalékkal alacsony
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A JetMaxx Green 33 százalékkal 
kevesebb energiát fogyaszt, mint 
egy hagyományos 2000 wattos 
porszívó. A készülék 55 százalékban 
újrahasznosított műanyagból készül. 
A JetMaxx Green életciklusa végén 
92 százalékban újrahasznosítható. 
A készülék csomagolása 100 százalékig 
újrahasznosított alapanyagokból készült 

és a megsemmisítés során teljes 
mértékben újrahasznosítható lesz.
És már a számtalan designdíjjal 
kitüntetett ErgoRapido is kapható 
környezetbarát kivitelben.
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PORSZÍVÓK Zöldporszívók
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Takarítás bárhol, 
bármikor

Kábel nélküli 
szabadság
MAXIMÁLIS 
RUGALMASSÁG

PORSZÍVÓK

Ki akarja házimunkával tölteni 
a szabadidejét? 

Ismerje meg kábel nélkül működő 
porszívóink előnyeit. Egyszerűen 
használhatók, mindig kéznél 
vannak, hatékonyan dolgoznak, 
a legújabb modellek pedig 
még nagyobb teljesítményt 
nyújtanak. Az akkumulátoros kézi 
porszívók mindig munkára készen 
várakoznak a töltőállványukon. 
Csak emelje le az állványról, s máris 
porszívózhat vele.

Gyors és kényelmes takarítás, 
kiemelkedően jó teljesítménnyel.
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Extra erős motor

Megáll a lábán

Egyedülálló kefe- 
tisztító megoldás, 
mely a feltekeredett 
hajszálakat és 
szöszöket pillanatok 
alatt eltávolítja

3 fokozatú 
teljesítményszabályozás 

extra erős fokozattal

Cserélhető 
akkumulátor – 

pótakkumulátor 
külön vásárolható

Mozgékony szívófej, 
beépített világítással

BRUSHROLLCLEAN™ technológia 
Tudjuk, mennyire idegesítő, amikor 
a hajszálak és a szöszök feltekerednek 
a forgókefére. Az új, egyedülálló megol-
dásnak köszönhetően, csak rá kell lépni 
a szívófej tetején lévő pedálra, s a szívó-
fejbe épített penge pár másodperc alatt 
darabokra vágja a forgókefére tekeredett 
szőrszálakat és hajat. Rendkívül egy-
szerű, higiénikus és gondoskodik arról, 
hogy a porszívó folyamatosan kiváló 
teljesítményt nyújtson.

Rugalmas szívófej, beépített 
világítással 
A dupla csuklós megoldásnak 
köszönhetően a szívófej könnyedén 
elfordítható, akár 180 fokban. Ezért 
finom mozdulatokkal is hatékonyan lehet 
manőverezni a porszívóval a bútorok 
között. A szívófejbe épített LED-világítás 
megvilágítja a padlót, így semmi sem 
marad észrevétlen.

Megáll a lábán 
Az UltraPowert speciális kialakításának 
köszönhetően bárhol otthagyhatja 
takarítás közben, ha fel kell vennie 
a telefont vagy csak egy kis szünetet 
szeretne tartani.

A hatékony 
takarításra és 
a hosszú üzemidőre 
fókuszálunk.

PORSZÍVÓK UltraPower 
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PORSZÍVÓK UltraPower 

Teljesítmény, 
korlátok nélkül

Modell

UltraPower ZB5011 UltraPower ZB5012 UltraPower ZB5012T

Jellemzők

 – Szín: világoskék 
 – Portartály: áttetsző fekete
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Szín: sötétkék metál 
 – Portartály: áttetsző fekete
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Szín: kék metál 
 – Portartály: áttetsző fekete
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Brush Roll Clean 
technológia 

 – Hordozható, 
akkumulátoros kézi 
porszívó

 – Portartály mérete: 0,8 l
 – Kétrétegű szűrő 
a portartályban

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
18 V, NiMH

 – Brush Roll Clean 
technológia 

 – Hordozható, 
akkumulátoros kézi 
porszívó

 – Portartály mérete: 0,8 l
 – Kétrétegű szűrő 
a portartályban

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
25,2 V, Li-Ion

 – Brush Roll Clean 
technológia 

 – Hordozható, 
akkumulátoros kézi 
porszívó

 – Portartály mérete: 0,8 l
 – Kétrétegű szűrő 
a portartályban

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
25,2 V, Li-Ion

Cserélhető akkumulátoregység 
Az UltraPower porszívót úgy alakítottuk 
ki, hogy akár az egész lakást 
kitakaríthassa vele. Ennek ellenére 
az akkumulátor egy idő után veszíthet 
hatékonyságából. Az új modellben 
cserélhető az akkumulátor, ezért 

ha csökken a teljesítménye, elég 
az akkumulátort kicserélni, nem kell új 
porszívót vásárolni. A pótakkumulátor 
akkor is hasznos lehet, ha nagy házban 
lakik vagy sokáig kell porszívóznia. Így 
nem kell arra várnia, hogy feltöltsön 
a használatban lévő akku.

25,2 V Lítium-ion 
akkumulátorral 
– sötétkék metál

18 V – jegeskék metál
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PORSZÍVÓK ErgoRapido 2in1PORSZÍVÓK ErgoRapido 2in1

Gyorsan tisztítható 
szűrő

Egyszerűen 
kiemelhető portartály

Forgókefés 
szívófej a finom 
por és a nagyobb 
törmelékek hatékony 
takarításához

Gumi támaszkodófelület, 
hogy bárhol megálljon

Tartozékok 
az állványban

Beépített világítás – 
semmi sem marad 

észrevétlen

Ciklonrendszerű 
szűrés

2in1 megoldás

ErgoRapido® 2in1 
– a fogyasztói igények 
ihlették

24

Bármi borul is ki a konyhában, 
a vezeték nélküli Ergorapido® 
2in1 kézi és morzsaporszívóval 
pillanatok alatt fel lehet takarítani. 
Ha például a virágföld kiszóródik 
félúton, csak emelje le a porszívót 
a töltőállványról és pillanatok alatt 
rendet rakhat.

Az intelligens, ergonomikus 
dizájnnak, és a 180 fokban 
elfordítható szívófejnek 

köszönhetően minden felületen 
egyszerűen és hatékonyan 
használható.

A kényesebb felületeket, például 
az asztalt, a bútorokat vagy 
az autó belsejét is ki lehet vele 
takarítani – csak emelje ki a 
morzsaporszívó egységet, és 
máris kezdheti a takarítást.
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Bemutatjuk a BRUSHROLL-
CLEAN™ TECHNOLÓGIÁT

Tudjuk, mennyire idegesítő, amikor 
a hajszálak és a szöszök feltekerednek 
a forgókefére. Az új, egyedülálló 
megoldásnak köszönhetően csak 
rá kell lépni a szívófej tetején lévő 
pedálra, s a szívófejbe épített penge 
pár másodperc alatt darabokra vágja 
a forgókefére tekeredett szőrszálakat 
és hajat. Rendkívül egyszerű, higiénikus 
és gondoskodik arról, hogy a porszívó 
folyamatosan kiváló teljesítményt 
nyújtson.

ErgoRapido® 2in1 Plus – 18 V 
lítium-ion akkumulátorral

Ha extra teljesítményre és hosszabb 
működési időre van szüksége, akkor 
a 18 V lítium-ion akkumulátoros, fejlett 
elektronikával rendelkező modellek 
a következőket kínálják Önnek:
• 20 százalékkal nagyobb szívóerő
• Gyorsabb töltés – csupán 4 óra
• Hosszabb működési idő – 12 perc 

maximális teljesítményen, és 35 perc 
alacsonyabb fokozaton

• Hosszabb élettartamú akkumulátor

Maga a megtestesült 
design.
És mindig kéznél 
van. ErgoRapido® 

2in1 Plus 
– 18 V-os lítium-ion 
akkumulátorral

E R id ®

és hajat. Rendkívül eg
és gondoskodik arról,
folyamatosan kiváló te
nyújtson.

Modell

ErgoRapido 2in1 ZB2943 ErgoRapido 2in1 ZB2941

Jellemzők

 – Szín: dinnyepiros
 – Lítium-ion akkumulátor
 – Portartály: áttetsző ezüst
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Szűrő típusa: ciklon 
rendszerű portartály

 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Szín: csokoládébarna
 – Lítium-ion akkumulátor
 – Portartály: áttetsző ezüst
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Szűrő típusa: ciklon 
rendszerű portartály

 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Brush Roll Clean 
technológia

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
18 V, lítium

 – Brush Roll Clean 
technológia

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
18 V, lítium

Tölthető 
akkumulátor

18V

HOSSZABB 
MŰKÖDÉSI IDŐ, 

NAGYOBB 
RUGALMASSÁG

BRUSH ROLL 
CLEAN 
TECHNOLÓGIA

PORSZÍVÓK ErgoRapido 2in1
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PORSZÍVÓK ErgoRapido 2in1

Bemutatjuk a BRUSHROLL-
CLEAN™ TECHNOLÓGIÁT

Tudjuk, mennyire idegesítő, amikor 
a hajszálak és a szöszök feltekerednek 
a forgókefére. Az új, egyedülálló 
megoldásnak köszönhetően csak 
rá kell lépni a szívófej tetején lévő 
pedálra, s a szívófejbe épített penge 
pár másodperc alatt darabokra vágja 
a forgókefére tekeredett szőrszálakat 
és hajat. 

Rendkívül egyszerű, higiénikus és 
gondoskodik arról, hogy a porszívó 
folyamatosan kiváló teljesítményt 
nyújtson.

Vezeték nélküli, tölthető 
akkumulátorral

A kábel nélküli szabadság azt jelenti, 
hogy bárhol, bármikor lehet porszívózni. 
Csak emelje le a töltőállványról 
a porszívót, és máris kezdheti. Amikor 
visszarakja az állványra, a készülék 
automatikusan tölteni kezd, így mindig 
munkára készen áll.

BRUSH ROLL 
CLEAN 
TECHNOLÓGIA

Modell

ErgoRapido 2in1 ZB2935 ErgoRapido 2in1 ZB2934 ErgoRapido 2in1 ZB2933

Jellemzők

 – Szín: szaténfekete 
 – Portartály: áttetsző ezüst 
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Szűrő típusa: ciklon 
rendszerű portartály

 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Szín: olívazöld 
 – Portartály: áttetsző ezüst 
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Szűrő típusa: ciklon 
rendszerű portartály

 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Szín: tengerkék 
 – Portartály: áttetsző ezüst 
 – Teljesítményszabályozás: 
LED-kijelző

 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Szűrő típusa: ciklon 
rendszerű portartály

 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Brush Roll Clean 
technológia

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
12 V, NiMH

 – Brush Roll Clean 
technológia

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
12 V, NiMH

 – Brush Roll Clean 
technológia

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
12 V, NiMH

Újratölthető 
akkumulátor

12V
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Modell

ErgoRapido 2in1 ZB2925 ErgoRapido 2in1 ZB2901

Jellemzők

 – Szín: gyémánthomok
 – Portartály: áttetsző ezüst 
 – LED-kijelző
 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Szűrő típusa: ciklon 
rendszerű portartály

 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Szín: ezüst
 – Portartály: áttetsző ezüst
 – Teljesítményszabályozás
 – Két teljesítményfokozat
 – Töltöttségkijelzés
 – LED-kijelző
 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó fej

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
12 V, NiMH

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
12 V, NiMH

Kiegészítők/
tartozékok 
az állványon

Gumiborítású 
fogófelület

Gyors 
szűrőtisztítás

Könnyű 
portartályürítés

Az ErgoRapido 2in1 kézi porszívóhoz 
tartozik egy kefefej a kényesebb 
felületek, és egy résszívó, a nehezen 
elérhető sarkok takarításához. 
A tartozékok a töltőegységben 
találhatók.

Gumi támaszkodófelület, hogy bárhol 
megálljon
A fogófelület hátsó részén található 
gumibevonatnak köszönhetően takarítás 
közben is bárminek nekitámasztható 
a porszívó. Támassza akár egyszerűen 
az asztalnak, nem fog a padlóra csúszni.

Gyors szűrőtisztítás
A szűrőtartály tetején lévő rugós karok 
többszöri megnyomásával a por 
a portartályba hullik. Így a szűrőn nem 
rakódik le szennyeződés és a por sem 
száll vissza a légtérbe. Tiszta szűrővel 
erősebb marad a szívóerő.

A portartály kiürítése egyszerű
A portartály egyszerűen kiemelhető 
és kiüríthető vagy egy másik porszívó 
csövével kiszippantható belőle a kosz.

PORSZÍVÓK ErgoRapido 2in1
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PORSZÍVÓK UniRapido

Modell

UniRapido ZB2803

Jellemzők

 – Szín: szürke/borostyán
 – Portartály színe: áttetsző 
sárga

 – Teljesítményszabályozás
 – Töltés- és működésjelző 
LED

 – Porszűrés 
a portartályban, dupla 
rétegű szűrővel

 – Portartály mérete: 1 l
 – Motoros kefe

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
18 V, NiMH

 – Akkumulátor töltési ideje: 
20 óra

Extra nagy 
portartály

Könnyű 
manőverezés 
– sokoldalú szívófej

Extra nagy portartály
Az 1 liter űrtartalmú portartályt ritkábban 
kell üríteni.

Egyszerűen irányítható, hajlékony 
szívófej
A dupla csuklós szívófejnek 
köszönhetően egyszerűen irányíthatja 
a vezeték nélküli UniRapido porszívót. 
Könnyed csuklómozdulatokkal 
manőverezhet vele a bútorok között.

Néhány jellemző
Cyclonic szívóerő: a Cyclonic szívóerő 
és a szívófej motoros keféje együttesen 
növeli az UniRapido teljesítményét. 
Könnyedén felszippantja a hajszálakat, 
a szövetszálakat, a port és a morzsát 
keménypadlóról és szőnyegről egyaránt.

Egyszerűen kiüríthető: csak nyomja 
meg a gombot, emelje ki a portartályt 
és ürítse ki.

Egyszerűen letámasztható: a porszívó 
hátsó részén van egy gumifelület, ami 
megkönnyíti a porszívó letámasztását. 

Nyugodtan nekidöntheti az asztalnak 
az UniRapidot, biztosan nem fog 
lecsúszni a földre.

Dupla szűrés: a külső és a belső 
szűrő együttesen garantálja a hatékony 
porszűrést.

Kivehető kefe: a kefe egy egyszerű 
gombnyomással kivehető, így könnyen 
tisztítható.

Csak kapja fel, és 
máris porszívózhat.
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PORSZÍVÓK Rapido

Modell

Rapido ZB4103 Rapido ZB4104WD

Jellemzők

 – Szín: szürke
 – Portartály színe: zöld
 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Töltöttségkijelzés
 – LED-kijelző
 – Zajszint (IEC 60704-3): 
77 dB(A)

 – Száraz tisztítás

 – Szín: szürke
 – Portartály színe: kék
 – Teljesítményszabályozás: 
forgókapcsolóval

 – Töltöttségkijelzés
 – LED-kijelző
 – Zajszint (IEC 60704-3): 
77 dB(A)

 – Nedves és száraz tisztítás

 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Porszűrés a portartályban
 – Dupla szűrőrendszer 
 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó, gumis fej 
folyadék takarításához

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
3,6 V, NiMH

 – Falra és asztalra tehető 
töltőállvány 

 – Portartály mérete: 0,5 l
 – Porszűrés a portartályban
 – Dupla szűrőrendszer 
 – Beépített tartozékok: kis 
kefe, résszívó, gumis fej 
folyadék takarításához

 – Akkumulátor 
teljesítménye, típusa: 
4,8 V, NiMH

 – Falra és asztalra tehető 
töltőállvány

A Rapido a világ első, görgőkkel is 
felszerelt morzsaporszívója, amellyel 
gyors és könnyű a takarítás. Kevésbé 
fárasztó a kezünk számára, hiszen 
a porszívó könnyedén siklik bármilyen 
felületen anélkül, hogy sérülést 
okozna a bútoron vagy becsípné 
a terítőt. Vezeték nélküli és feltölthető 
akkumulátorral működik, egyszóval 
tökéletes az otthonába, autójába, 
hajón vagy táborban egyaránt.

Két keréken gyorsabb 
a takarítás.

Kerekek, melyek 
megóvják a felüle-
tet a sérülésektől

Gyors szűrőtisztítás 
a kihúzható rekesz 
segítségével

Néhány tudnivaló
Kerekek: extra komfort és tökéletes 
védelem a görgőknek köszönhetően. 
A Rapido ebben különbözik más 
morzsaporszívóktól.

Cyclonic szabályozás: tökéletes 
teljesítmény, melyről a szűrő 
gondoskodik. Sohasem tömítődik el, 
a cyclonic centrifugális erő leválasztja 
a porszemeket a levegőből.

Gyorsan tisztítható szűrő: kihúzza 
és kiemeli a portároló egységet 
a belső szűrőből, csökkentve ezzel 
az eltömítődés veszélyét, és továbbra 
is megfelelő teljesítményt biztosít 
mindenkor.

Csak felkapja és már indulhat 
is a takarítás: falra is szerelhető  
töltőegységgel rendelkezik, de 
egyszerűen lerakható bármilyen sík 
felületre is.

Szűkített vég: a beépített résszívó 
fej segítségével a nehezen elérhető 
felületekhez is könnyedén hozzáfér. 
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Tartozékok, kiegészítők

E 200B
S-BAG® CLASSIC

E 201B 
S-BAG® CLASSIC LONG 
PERFORMANCE

E 203B 
S-BAG® ANTI ODOUR

E 206B 
S-BAG® HEPA 
ANTI-ALLERGÉN

Jellemzők

 –Az s-bag® Classic 
egy kiváló minőségű 
papír porzsák, mely 
a beszívott pornak több 
mint 95 százalékát bent 
tartja, s ezáltal sokkal 
hatékonyabb, mint egy 
hagyományos porzsák.

 – s-bag® CLASSIC LONG 
PERFORMANCE : 50%-
kal hosszabb élettartam!
 –Az s-bag® CLASSIC 
LONG PERFORMANCE 
szintetikus porzsák akár 
50 százalékkal tovább 
bírja, mint egy normál 
porzsák. Amikor a porzsák 
félig már megtelt, általában 
csökken a porszívó 
szívóteljesítménye. Nem 
így az új generációs 
szintetikus porzsáknál.

 –Az s-bag® ANTI ODOUR 
egy egyedülálló porzsák, 
mely semlegesíti 
a porszívó belsejében 
kialakuló kellemetlen 
szagokat. Ha háziállatot 
tart, biztosan értékelni 
fogja ezt a szagűzőt, mely 
kiszűri a por, az allergének 
és a kis részecskék 99 
százalékát.

 –Az s-bag® HEPA Anti-
allergén porzsák szűri 
a leghatékonyabban a port 
az Electrolux porzsákok 
közül. Ideális választás 
allergiásoknak. A speciális 
anyagból készült, kiváló 
minőségű szintetikus 
porzsák HEPA 10 szintű 
szűrésre képes. Magában 
tartja a porszemcséket, 
pollent, poratkát, 
a különböző allergén 
anyagokat, akkor is, ha 
azok csupán 1 mikron 
nagyságúak (ez 15-ször 
kisebb, mint az emberi 
hajszál átmérője).

Tartozékok, kiegészítők

E 210B 
S-BAG® ULTRA LONG 
PERFORMANCE

E212 B 
S-BAG® GREEN

EFH 12W EFH 13W 

Jellemzők

 –Az s-bag® Utra Long 
Performance egy 
nagy teljesítményű, 
szintetikus porzsák, 
mely teljes élettartama 
alatt gondoskodik 
a porszívó kiváló 
szívóteljesítményéről. 
5 literes kapacitásának 
köszönhetően akár 
80 százalékkal tovább 
használhatja, mint 
a hagyományos 
porzsákokat.

 –Az s-bag® GREEN porzsák 
biológiailag lebomló 
kukoricakeményítőből 
készül, természetes 
gumiszalaggal és kartonnal. 
A környezetbarát porzsák 
kiváló teljesítményt biztosít 
a porszívónak, miközben 
a környezetterhelése 
sokkal kisebb, mint 
a hagyományos 
porzsákoké. 42 
százalékkal kevesebb 
nem megújuló energia 
kell az előállításához, és 
32 százalékkal kevesebb 
üvegházhatású gáz 
keletkezik gyártása során, 
a hagyományos porzsákok 
gyártásához képest.

 –A mosható HEPA 
(nagy hatékonyságú 
porszemcsés levegőszűrő) 
H12 szűrő hatékonyan 
szűri (a 0,06 mikronnál 
kisebb részecskék 99,5 
százalékát) az olyan 
káros részecskéket, mint 
amilyen a pollen, penész, 
spóra, poratka és más 
allergének. A porszívóból 
kiáramló tiszta levegőnek 
köszönhetően csökken 
az allergiás reakciók 
kialakulásának lehetősége. 
Mossa ki folyó vízben, és 
várja meg, míg teljesen 
megszárad, mielőtt újra 
használja.

 –A mosható HEPA H13 
(nagy hatékonyságú 
porszemcsés levegőszűrő) 
szűrő hatékonyan szűri 
meg az olyan apró 
részecskéket, mint 
amilyen a pollen, penész, 
spóra, poratka és más 
allergének. A porszívóból 
kiáramló tiszta levegőnek 
köszönhetően csökken 
az allergiás reakciók 
kialakulásának lehetősége.
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www.electrolux.hu

TÁJÉKOZÓDJON 
WEBOLDALUNKON.

ITT MEGTALÁLHATJA:

 – termékeink részletesebb bemutatását,
 – katalógusainkat,
 – a használati útmutatókat,
 – a termékek használatával kapcsolatos 

információkat,
 – a szervizzel kapcsolatos információkat.

A boltkereső segít Önnek megtalálni 
a lakhelyéhez legközelebbi, Electrolux 
készülékeket forgalmazó partnerünket.



Electrolux Lehel Kft., Háztartási készülékek
1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 87.
Telefon: (1) 467-3200
Fax: (1) 467-3204
www.electrolux.hu

A modellnevek és technikai paramétereik előzetes 
jelzés nélkül megváltozhatnak. A képek színei 
némileg eltérhetnek a valóságtól. Műszaki 
változások joga fenntartva. Az esetlegesen 
előforduló nyomdai hibákért felelősséget 
nem vállalunk. Katalógusunkat a legnagyobb 
körültekintéssel készítettük, hogy elkerüljük 
az esetleges hibákat. Ha ennek ellenére mégis 
pontatlanságot talál, kérjük, jelezze. Azokat 
a hibákat, amelyekről tudomást szerzünk, rövid 
időn belül honlapunkon korrigáljuk 
(www.electrolux.hu).

Electrolux: az átgondolt design megalkotója.

Megesett már Önnel, hogy kibontott egy 
ajándékot, és önkéntelenül így kiáltott fel: 
„Ó! Hogy találtad ki? Éppen erre vágytam!” Nos, 
mi, az Electrolux terméktervezői, ezt az érzést 
szeretnénk kiváltani mindazokból, akik valamelyik 
termékünket választják vagy használják. Nem 
sajnáljuk az időt, az ismereteket és az alapos 
fejtörést, hogy megálmodjuk és megalkossuk 
azokat a készülékeket, amelyeket vevőink 
valóban igényelnek. Egy új termék tervezésénél 
első lépésként mindig megfigyeljük, hogy 
a vásárlók hogyan használják készülékeiket.

Számunkra az átgondolt tervezés azt jelenti, hogy 
egyszerűbbé tesszük a készülékek használatát, 
kellemesebbé a feladatok elvégzését és arra 
biztatjuk vevőinket, hogy nyugodt lelkiismerettel 
élvezzék a XXI. század nyújtotta fényűzést. 
Az a célunk, hogy ezt az élvezetet világszerte 
a mindennapi élet mind több területén, minél több 
ember számára elérhetővé tegyük. Hogy amikor 
azt mondjuk, Önre gondolunk, akkor tudja, hogy 
komolyan így is gondoljuk.

Electrolux. Thinking of you.

Termékeinkről többet is megtudhat 
a www.electrolux.hu honlapon. 

További katalógusaink:

Beépíthető készülékek

Szabadonálló készülékek

Háztartási kiskészülékek


