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Prezentacja firmowa

Wybierz jedn  z trzech linii produktów 

Beam®. Zapewnij sobie tanie i skuteczne 

sprz tanie ca ego domu.

Wybierz jednostk  centraln  spo ród serii  

Beam® Serenity 3.0 LCD, Beam Serenity_3.0 

lub Beam® Mundo. Nast pnie wybierz odpo-

wiedni dla siebie w  i akcesoria, aby móc 

atwo i dok adnie posprz ta  ka dy rodzaj 

pod ogi i nie tylko. Zainstaluj system Beam 

w swoim nowym lub istniej cym domu, bloku, 

kamienicy lub mieszkaniu.

Jednostki centralne Beam®

Serenity 3.0 LCD
Innowacja w czyszczeniu
Nowe jednostki centralne z serii Beam®

Serenity 3.0 LCD s  najbardziej zaawansowa-

n  technologi  na rynku. W ofercie znajdziesz 

dwa modele, SC375 LCD i SC395 LCD. Modele 

te posiadaj  wszystkie w a ciwo ci i kompo-

nenty serii Beam® Serenity 3.0 i dodatkowo:

 Wy wietlacz LCD prezentuj cy godzin ,

temperatur , czny czas pracy oraz wydaj-

no  odkurzacza. Wskazuje równie  kiedy po-

winien by  opró niony pojemnik na zanie-

czyszczenia.

 Pó prze roczysty, antybakteryjny pojemnik 

na zanieczyszczenia.

 Najmocniejszy z dost pnych odkurzaczy 

jednosilnikowych.

Jednostki centralne Beam®

Serenity 3.0
Najlepiej sprzedaj ca si
linia systemów centralnego 
odkurzania na wiecie
Pi  modeli – teraz z mocniejszymi, bardziej 

wydajnymi silnikami o du ej mocy ss cej 

i opatentowan  redukcj  ha asu.

 Filtr samooczyszczaj cy si  zaprojektowa-

ny przez twórców tkaniny GORE-TEX, zapew-

nia 98,3% filtracj  cz steczek kurzu o wielko-

ci 0,3 mikrona.

 Opatentowana izolacja d wi ku Quiet Pak™.

 Opatentowany t umik ha asu Sound Off™.

 Przyjazny dla u ytkownika, wkr cany po-

jemnik na zanieczyszczenia. System twist-

lock pozwalaj cy na atwe opró nianie.

Jednostki centralne 
Beam®Mundo
Skuteczne i ekonomiczne 
sprz tanie
Dwa proste, kompaktowe modele dostosowane 

wielko ci  równie  do mieszka .

 Wydajne silniki z ch odzeniem przep ywo-

wym, gwarantuj ce ciche i d ugotrwa e dzia-

anie.

 Filtr samooczyszczaj cy si  lub hypoaler-

giczny  worek papierowy.

 Pojemnik na zanieczyszczenia wyposa ony 

w okienko z wygodnym uchwytem.

Wi cej produktów i informacji www.beam.pl

System Centralnego Odkurzania Beam to skuteczny sposób na 

utrzymanie w czysto ci naszych mieszka , domów i hoteli. Znajduje 

zastosowanie wsz dzie tam, gdzie liczy si  czas i komfort sprz tania.

System Centralnego Odkurzania Beam

Beam

ul. wierczewska 7

71-066 Szczecin 

tel. 091 483 46 75

tel. kom. 0781 444 444

www.beam.pl
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