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Electrolux UltraSilencer 
és UltraCaptic porszívók
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A valaha volt
legcsendesebb
porszívónk.
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UltraSilencer™

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.

A legcsendesebb
Silent Air Technology™

Kiváló tisztítási 
hatékonyság

Maximális kényelem

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 több éves 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 
fele olyan 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.
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Silent Air technológia™ 
Silent Air technológia™ gondoskodik 
az UltraSilencer csendes működéséről. 
Optimalizálja a levegőáramlást és 
a teljesítményt, miközben alacsonyan tartja 
a zajszintet. A porszívó aerodinamikai 
szempontok szerint megtervezett belseje és 
a speciálisan rögzített (lebegő) motor 
a csendes működés egyik, az AeroPro™ 
tartozékrendszer pedig a másik titka. 
A szupercsendes, vadonatúj szívófej 
és csőrendszer, illetve az új zajpajzs 
a porzsáktartó és a motorszűrő körül szintén 
hatékonyan hangszigeteli a készüléket.

Kiváló tisztítási hatékonyság 
Az új generációs UltraSilencer™ 
a legcsendesebb porszívónk, ugyanakkor 
maximális hatékonysággal takarít. A kiváló 
teljesítményű AeroPro™ rendszer az AeroPro™ 
Silent szívófejjel alaposan szedi össze a port 
és a szöszöket, a vastagabb kárpitokból is. 
A hatékony és csendes takarítás tökéletes 
kombinációja. A szívófej könnyedén mozog 
minden irányba, ezért nagyon egyszerűen 
irányítható.

Maximális kényelem
Amit egyszer összeporszívózott, maradjon 
is a porszívóban. Ezért az UltraSilencer™ 
porszívót a szívófejtől a hátsó szűrőig teljesen 
leszigeteltük. Mielőtt a beszívott levegő 
visszakerül a légtérbe, átmegy egy HEPA 13 
szűrőn, mely kiszűri a szennyeződés 99,95 
százalékát. Mivel a porszívó megtisztítja 
a beszívott levegőt, egészségesebb lesz 
az otthoni klíma, és csökken az allergiás 
reakció kialakulásának veszélye.
A 12 méteres hatótávolságnak köszönhetően 
nem kell gyakran konnektort váltani, akár 
egy lendülettel végig lehet porszívózni 
a lakást. Az ergonomikus fogófelületen 
elérhetők a vezérlőgombok. A készülék 
be- és kikapcsolásához, valamint 
a teljesítményszabályozáshoz sem kell lehajolni.
A könnyen elérhető nyomógombok, 
a teleszkópos cső és a lágy burkolatú kerekek 
a kényelmes manőverezést és az egyszerű 
használat élményét adják.

Hatékony szűrés AeroPro™ Silent szívófej

1 adott modelleknél
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A valaha volt
legcsendesebb
porszívónk! 
És zöld.
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UltraSilencer™ Green™

Az UltraSilencer™ Green™ egy hatékony, környezetbarát 
porszívó, és ráadásul csendes. Tekintettel van ránk és 
a környezetre is.

Silent Air technológia™ – a legalacsonyabb 
zajszint
A Silent Air technológia™ gondoskodik 
az UltraSilencer™ GreenTM csendes működéséről. 
Optimalizálja a levegőáramlást és a teljesítményt, 
miközben alacsonyan tartja a zajszintet. A valaha 
volt legcsendesebb modellünk mindössze 61 dB(A) 
zajszintjét az aerodinamikai szempontok szerint 
megtervezett belsejének, a speciálisan rögzített 
(lebegő) motornak, a szupercsendes AeroPro™ 
Silent szívófejnek és csőnek köszönheti. 

Kiváló tisztítási hatékonyság 
Az új generációs UltraSilencer™ Green™ 
a legcsendesebb porszívónk, ugyanakkor maximális 
hatékonysággal takarít. A kiváló teljesítményű 
AeroPro™ rendszer az AeroPro™ Silent szívófejjel 
alaposan szívja fel a port és a szöszöket a vastagabb 
kárpitokból is. A hatékony és csendes takarítás 
tökéletes kombinációja. A szívófej könnyedén 
mozog minden irányba, ezért nagyon egyszerűen 
irányítható.

Maximális kényelem
A porszívóból kiáramló levegőt a rendszer 
megtisztítja, így tiszta, allergénektől mentes lesz 
az otthoni levegő. Az UltraSilencer™ Green™ 
99,95%-ban képes megszűrni a levegőt. Ráadásul 
kényelmes vele a takarítás. Egyszerű irányítani, 
12 méteres a hatótávolsága, kényelmesen elérhetők 
a nyomógombok, teleszkópos a csöve és lágy 
burkolatú kerekeken gurul.

55%-ban újrahasznosított műanyag  
Az UltraSilencer™ GreenTM 55%-ban újrahasznosított 
műanyagból készül.  A porszívó alkatrészeinek 
92 százaléka egyszerű szétszereléssel 
újrahasznosítható, miután a készülék kiszolgálta 
az idejét. Természetesen a csomagolása is 
100 százalékban újrahasznosított papírból készül, 
és teljes mértékben újrahasznosítható. 

50 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás 
Az UltraSilencer™ GreenTM motorja azonos 
szívóteljesítmény mellett 50 százalékkal kevesebb 
áramot fogyaszt, mint egy átlagos 2000 wattos 
motor.

PORSZÍVÓK UltraSilencer Green
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Hatékony takarítás, 
tisztább és egyszerűbb 
portartályürítés.

PORSZÍVÓK UltraCaptic
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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 szszabálabályok yok
nciát. RegR iszt-

ásárláárlást követő
az Electrolux
garanciaidőt.

vábbi informá-
arancialevelén
.hu/ultracaptic c

PORSZÍVÓK UltraCaptic
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2  1   3

Hagyományos porzsákos UltraCaptic™

A Compact&Go megoldással 3 egyszerű lépésben összetömörítheti a port, 
mielőtt kiöntené a tartályból:

Compact&Go 
megoldás

a portartály 
tisztább

és egyszerűbb 
ürítéséhez

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. 
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Modell

UltraSilencer USENERGY UltraSilencer USORIGINDB UltraSilencer USORIGINPR UltraSilencer USANIMAL

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: jégfehér 
 – 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
 – Sound shield™ 
porzsáktartó és 
motorszűrő keret

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 12 m

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

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 12 m

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

 – Sound shield™ 
porzsáktartó és 
motorszűrő keret

 – Teljesítményszabályozás: 
tolókapcsolóval

 – Hatósugár: 12 m

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

 – Sound shield™ 
porzsáktartó és 
motorszűrő keret

PORSZÍVÓK Jellemzők
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Modell

UltraSilencer USGREEN

Jellemzők

 – 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

 – Hatósugár: 12 m

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

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
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Látogasson el magyar nyelvű 
weboldalunkra! 
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.

www.markabolt.hu
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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
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