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Du a wydajno
System Centralnego Odkurzania Electrolux 

czyni sprz tanie atwiejszym, a ta nie lu-

biana czynno  zajmie Ci mniej czasu. 

Dzi ki niemu swój dom uczynisz czyst-

szym i powietrze w pomieszczeniach b dzie 

zdrowsze dla ycia. Jednostka centralna 

Electrolux jest zainstalowana poza obsza-

rem mieszkalnym, wi c nie musisz zajmo-

wa  si  noszeniem odkurzacza, filtrami, ani 

zbiornikiem na kurz. Zamiast tego do dys-

pozycji masz lekki i wygodny w  ss cy 

i akcesoria u atwiaj ce manew-

rowanie i odkurzanie.

Electrolux do ka dego 
domu
Wykonanie instalacji syste-

mu Electrolux jest mo liwe 

w ka dym domu, a profesjonal-

ny instalator wykona j  w kil-

ka godzin. System Centralnego 

Odkurzania Electrolux jest pro-

sty i niedrogi, a dzi ki niemu 

mo esz czu  si  w swoim domu 

naprawd  zdrowo i komfortowo.

Odkurzacze Centralne Electrolux

Przedstawicielstwo w Polsce

ul. wierczewska 7

71-066 Szczecin

tel. 091 483 46 75

kom. 0781 444 444

www.electroluxonline.pl

Model ZCV781 ZCV782 ZCV783 ZCV785

Kolor czerwony czerwony czerwony czerwony

Filtr filtr silnika zmywalny HEPA zmywalny HEPA zmywalny HEPA

Rodzaj zbiornika worek papierowy pojemnik plastikowy + opcjonalnie worek papierowy

Pojemno  u ytkowa worka [l] 23 23 23 23

Pojemno  zbiornika na kurz [l] - 31 31 31

Moc maksymalna [W] 1300 1300 1500 1750

Maksymalny czas przep ywu 

powietrza [l/s]
50 50 50 50

Si a ssania [Airwat/kPa] 515/28 518/28 525/33 562/38

Zbieranie kurzu [%] dywan 76, pod oga 99 dywan 76, pod oga 99 dywan 76, pod oga 99 dywan 76, pod oga 99

Poziom ha asu [dB]* 63 63 64 64

Poziom ha asu na wylocie [dB]* * 55 55 58 58

Zabezpieczenie przed 

przegrzaniem
tak tak tak tak

Wymiary W x S x G [mm] 592 x 419 x 381 878 x 419 x 381 955 x 419 x 381 955 x 419 x 381

Dodatkowa funkcjonalno – – – panel LCD

* mierzony na urz dzeniu

** mierzony na wylocie, przy zastosowaniu t umika

Niezale nie od tego, który model z serii ZCV wybierzesz, otrzymasz wydajn , niezawodn  i cich  jednostk

centraln , która pomo e Ci w utrzymywaniu czysto ci przez wiele lat.
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