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BEAMile to kosztuje – propozycja firmy

Charakterystyka ogólna

Sprzątanie domu może być znacznie łatwiejsze, jeśli zainstaluje-

my w nim centralny system odkurzania BEAM.

Firma BEAM to lider na polskim rynku i największy producent od-

kurzaczy centralnych na świecie. W produkcji odkurzaczy spe-

cjalizuje się  już od lat 50-tych XX wieku.

Odkurzacz centralny JC 2725 jest idealnym rozwiązaniem do ma-

łego domu. Docenią go użytkownicy poszukujący odkurzacza ci-

chego i łatwego w eksploatacji. Tak jak wszystkie jednostki cen-

tralne z linii Serenity Plus, jednostka posiada mechanizm TWIST-

OFF ułatwiający znacznie odpinanie pojemnika z zanieczyszcze-

niami. System filtracji cyklonicznej w połączeniu z nowym, opra-

cowanym przez BEAM i Gore Company (twórcy materiału GORE-

TEX®), filtrem samooczyszczającym się CLEANSTREAM stawia

tę jednostkę na pierwszym miejscu opłacalności w tej klasie od-

kurzaczy centralnych. Filtr CLEANSTREAM zapewnia zwiększo-

ną siłą ssącą i lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami.

BEAM to również doskonałe rozwiązanie dla alergików. Badania

dowodzą, że odkurzacze te pomagają redukować objawy alergii

aż o 61%. Takiego komfortu nie zapewniają tradycyjne odkurza-

cze, nawet te z filtrami wodnymi. 

Bogata oferta firmy BEAM pozwala dobrać odkurzacz do każdej

wielkości domu a szeroka gama akcesoriów do sprzątania zado-

woli nawet najbardziej wymagających użytkowników.

Opis techniczny

Odkurzacz centralny JC 2725 + pakiet akcesoriów lux

Siła ssąca [Airwatt]: 460

Podciśnienie [kPa]: 28,6

Wydajność [l/s]: 51,4

Moc silnika [Watt]: 1300

System filtracji: cyklon

Poziom hałasu [dB]: 66,9 

Silnik: Ametek

Gwarancja: 5 lat

Przeznaczenie:

Maks. dług. instalacji – 25 m

Maks. ilość gniazd – 5

Wyposażenie:

Zestaw akcesoriów lux składa się z:

Wąż 9m lux BEAM z włącznikiem

w rączce, wieszak na wąż, rurka tele-

skopowa metalowa, szczotka dwu-

funkcyjna lux Wessel Werk, szczotka

mała okrągła, szczotka mała do tapi-

cerki, ssawka szczelinowa.
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Centralny system odkurzania BEAM

JC 2725 + AKCESORIA LUX  – 2306 zł brutto

Podstawowy zestaw montażowy na domek o pow. do 150 m
2

ok.

400 zł brutto

Kosztorys systemu centralnego

odkurzania dla projektu NASTKA

Bim.qxd  06-07-19  18:15  Page 196


