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ile to kosztuje – propozycja firmy

BEAM

System centralnego odkurzania BEAM
Charakterystyka ogólna
Sprz¹tanie domu mo¿e byæ znacznie
³atwiejsze, jeœli zainstalujemy w nim
centralny system odkurzania BEAM.
Firma BEAM to lider na polskim rynku
i najwiêkszy producent odkurzaczy
centralnych na œwiecie. W produkcji
odkurzaczy specjalizuje siê ju¿ 50 lat !
Prezentowany odkurzacz centralny
JC 2725 jest idealnym rozwi¹zaniem
do niedu¿ego domu. Doceni¹ go u¿ytkownicy poszukuj¹cy odkurzacza
cichego i ³atwego w eksploatacji. Tak
jak wszystkie jednostki centralne z linii
Serenity Plus, jednostka jest wyposamechanizm TWIST-OFF znacznie u³atwiaj¹cy odpinanie pojemnika z zanieczyszczeniami. System filtracji cyklonicznej w po³¹czeniu z opracowanym
przez BEAM i Gore Company (twórcy
materia³u GORE-TEX®), filtrem samooczyszczaj¹cym siê CLEANSTREAM
stawia tê jednostkê na pierwszym miejscu op³acalnoœci w tej klasie odkurzaczy centralnych. Filtr CLEANSTREAM zapewnia zwiêkszon¹ si³ê ss¹c¹ i lepsz¹ ochronê przed zanieczyszczeniami.
BEAM to równie¿ doskona³e rozwi¹zanie dla alergików.
Badania dowodz¹, ¿e odkurzacze te pomagaj¹ redukowaæ
objawy alergii a¿ o 61%. Takiego komfortu nie zapewniaj¹
tradycyjne odkurzacze, nawet te z filtrami wodnymi.

Maks. d³ug. instalacji [m] - 25
Maks. liczba gniazd - 5
Wyposa¿enie: jednostka centralna JC 2725, t³umik ha³asu,
w¹¿ ss¹cy z wy³¹cznikiem BEAM, wieszak na w¹¿, rurka
teleskopowa, szczotka dwufunkcyjna wessel-werk, szczotka ma³a okr¹g³a, szczotka ma³a do tapicerki, ssawka szczelinowa

Informacje dodatkowe
Bogata oferta firmy BEAM pozwala dobraæ odkurzacz do
ka¿dej wielkoœci domu a szeroka gama akcesoriów do
sprz¹tania zadowoli nawet najbardziej wymagaj¹cych u¿ytkowników. Firma posiada wszystkie niezbêdne certyfikaty
na odkurzacze jak równie¿ aprobatê techniczn¹ na kszta³tki
i rury PVC.
Opis techniczny
Odkurzacz centralny JC 2725 + akcesoria BEAM
Si³a ss¹ca (Airwatt): 460
Podciœnienie [kPa]: 28,6
Wydajnoœæ [l/s]: 51,4
Moc silnika [Watt]: 1300
System filtracji: cyklon
Poziom ha³asu [dB]: 66,9
Silnik: Ametek
Gwarancja: 5 lat
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Kosztorys systemu centralnego odkurzania

JC 2725 + akcesoria BEAM - 2306 z³ brutto
podstawowy zestaw monta¿owy 300-400 z³ brutto
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