
Spoznajte družino Alliance

Edinstven 
rezervoar
Rezervoar za umazanijo 
snamete preprosto in hitro s 
pritiskom na dve točki okrog 
obroča.

HEPA filtracija
Kot opcija za pasivne hiše 
in objekte, kjer ni mogoče 
vgraditi izpuha.  

3 v 1 nastavek
S tem nastavkom imate pri 
roki zmeraj pripomoček, ki 
ga potrebujete. Preprosto 
ga pretvorite iz čopastega v 
širokega ali dolgega ozkega.

Trpežna in izjemno 
lahka cev 
Na voljo v različnih dolžinah. Z 
univerzalnim priključkom, ki je 

kompatibilen z večino vtičnic.

Kombinirana krtača za tla
S kvalitetno izdelano in stilsko oblikovano krtačo 
lahko očistite tako trda tla kot tudi preproge in to 
s popolnoma preprostim preklopom.

Pameten zaslon
Prikazuje stanje centralnega 
sesalnika in dvosmerne 
komunikacije med 
sesalnikom in sesalnim 
kompletom.

Alliance vmesnik
Preko Alliance vmesnika 
poteka dvosmerna 
komunikacija med 
centralnim sesalnikom 
in sesalnim kompletom.  
Na ročaj vam sesalnik 
pošlje opozorilo o polnosti 
rezervoarja ali nepravilnem 
delovanju sistema. 
Omogoča vam tudi vklop/
izklop in regulacijo moči 
sesanja.

Samočistilni 
filter
Z GORE-TEX™ 
tehnologijo ima izredno 
dolgo življenjsko dobo 
in nudi motorju popolno 
zaščito.

HE motor
Izredno zmogljiv motor je srce 
vsakega Alliance sistema. 
HE motorji zagotavljajo večjo 
učinkovitost ob 30 % nižji porabi 
elektrike kot pri klasičnem 
centralnem sesalnem sistemu.

Vgrajena vtičnica
Odpre/zapre se z dotikom. 
Omogoča vklop/izklop in 
regulacijo moči sesanja na 
sesalnem kompletu.

Thoughtful innovation.BEAM Electrolux
Centralni sesalni sistemi Omega

Model: 625SB 650TB 675SC 700TC

Opis izdelka Model je zasnovan za 
manjše domove z inovativno 
tehnologijo. Integriran 
Alliance vmesnik omogoča 
komunikacijo med centralnim 
sesalnikom in ročajem na 
sesalnem kompletu. Vse 
podatke pa lahko spremljate 
na zaslonu centralnega 
sesalnika.

Model je zasnovan za 
manjše do srednje velike 
domove, ki ga odlikujeta 
izjemna zmogljivost in 
privlačen dizajn. Integriran 
Alliance vmesnik omogoča 
komunikacijo med centralnim
sesalnikom in ročajem na 
sesalnem kompletu. Vse 
podatke pa lahko spremljate 
na zaslonu centralnega 
sesalnika.

Model z manjšim ohišjem in 
močnim, vzdržljivim motorjem 
zasnovan za srednje do 
velike domove, namenjen 
pogostemu čiščenju. 
Opremljen je z atraktivnim 
pametnim zaslonom C, ki 
omogoča natančnejši pregled 
delovanja sistema.

Najmočnejši in 
najzmogljivejši model v 
svoji družini, zasnovan za 
uporabo v večjih objektih. 
Opremljen je z atraktivnim 
pametnim zaslonom C, ki 
omogoča natančnejši pregled 
delovanja sistema.

Airwatt-i 625 650 675 700

Pretok zraka (l/s) 48.7 50.6 51.0 52.9

Vodni stolpec (mm) 3250 3380 3480 3610

Pameten zaslon DA, B DA, B DA, C - napredni DA, C - napredni

Najdaljši cevni vod (m) do 50 (do 8 vtičnic) do 75 (do 12 vtičnic) do 100 (do 15 vtičnic) do 125 (do 20 vtičnic)

Glasnost (ASTM, IEC) 68 dB 68 dB 68 dB 68 dB

HEPA filter Opcijsko Opcijsko Opcijsko Opcijsko

ZA VEDNO REŠEN 
PROBLEM S SESANJEM
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Uživajte v packastih trenutkih.
Ko veste, da je vso umazanijo moč preprosto odstraniti, ste lahko tudi v takšnih trenutkih sproščeni, samozavestni 
in jih užijete v polni meri. Poznate namreč popolno rešitev za čiščenje - dovolj tiho, preprosto in učinkovito, da 
zabriše vse sledi, ostanejo pa le prijetni spomini.

Tih način čiščenja.
Edinstven dvojni-D priključek za nastavke 
in teleskop ter popolna zrakotesnost 
zagotavljata tišje delovanje in večjo 
učinkovitost sistema, obenem pa je 
centralni sesalnik nameščen vstran od 
bivalnih prostorov (v garaži ali kleti) in je 
zato vse kar slišite med sesanjem le tih 
pretok zraka skozi cev.

Sedaj lahko sesate 
brez bojazni, da 
boste zgrešili 
pomemben 
telefonski klic ali 
obisk prijatelja.

Čivkanje ptic      46 dB
BEAM Alliance      68 dB
Hišni zvonec             80 dB
Zvonenje telefona 80 dB
Jok dojenčka     110 dB
Grmenje     120 dB

Preprosta uporaba.
Z BEAM Alliance sistemom je čiščenje preprosto opravilo in ne naporna, 
izčrpajoča vadba in prestavljanje pohištva. Lahka cev in ergonomično 
oblikovani dodatki vam omogočajo preprost prehod med ovirami, prostori, 
etažami in čiščenje težje dosegljivih kotičkov, saj za sabo ni potrebno vleči 
in prenašati težkega sesalnika.

BEAM Alliance sistem je pripravljen, 
ko ste pripravljeni vi. Priključite cev v 
vtičnico, vključite sesalnik na ročaju 
sesalne cevi in gremo! Nudimo veliko 
izbiro različnih modelov in barv vtičnic. 

Z lahko cevjo, ki tehta le 3 kg, lahko 
preprosto posesate okoli in pod 
pohištvom v kateremkoli bivalnem 
prostoru ne glede na velikost. Dolžina 
sesalne cevi je odvisna pozicij vtičnic.

Alergologi velikokrat priporočijo uporabo centralnega sesalnega sistema 
BEAM, saj odstranijo iz vašega doma vso umazanijo, tudi najdrobnejše 
alergene delce. Raziskave so pokazale, da z uporabo centralnega 
sesalnega sistema BEAM izboljšamo kvaliteto zraka v bivalnih prostorih, 
s čimer pa znatno zmanjšamo možnost pojava alergijskih simptomov. 
Zaradi alergenov, katerim smo izpostavljeni v zaprtih prostorih, je astmi 
podvrženih več kot 20 % Evropejcev.

Nič več kihanja.
Nosni 47%

48%Ustni

61%Očesni

44%Spalni

Odstotek 
zmanjšanja 
pojava 
najpogostejših  
alergijskih 
simptomov.

100 % čistoča, ki traja ...
Pri klasičnem sesalniku se posesan zrak z mikrodelci vrača nazaj v prostor in razpiha še 
neposesan prah. Z BEAM Alliance sistemom pa odstranite 100 % sprijetih delcev, prahu, pršic, 
cvetnega prahu in živalskega prhljaja ter obenem osvežite bivalni prostor.
Investicija v centralni sesalnik se vsekakor izplača, saj imajo centralni sesalniki veliko daljšo 
garancijsko in življenjsko dobo, obenem pa ni potrebno kupovati dragih in nadležnih vrečk ter 
filtrov.

Fotografija 
prikazuje 
dejansko 
stanje pri 
sesanju.

Bodite ponosni.
Z BEAM Alliance centralnim sistemom, ste lahko prepričani v popolno čistočo 
vašega doma in ponosni, da ste ustvarili bolj zdravo, sproščujoče bivalno okolje 
zase in družino. Ljudje namreč v povprečju preživimo kar 90 % časa v zaprtih 
prostorih.

Olajšajte si čiščenje ...

PASSPARTU
Prvi izločevalec za pepel in tudi 
tekočine. Vtaknite ročaj sesalne 
cevi v izločevalec in s priloženim 
setom posesajte hladen pepel, 
razlito vodo ali odmašite odtok. 

VROOM
Podpultni sistem za hitro 
sesanje. Sesalnik se vključi s 
postavitvijo ročaja v vodoraven 
položaj. Maksimalna dolžina 
izvleka cevi je 5,5 m. Za 
priklop na sistem je potrebna 
predhodna priprava inštalacije.

WALLY FLEX
Sistem za hitro sesanje. 
Sesalnik vklopite ročno s 
pritiskom na stikalo. Cev 
se raztegne na 4 metre. Za 
priklop na sistem je potrebna 
predhodna priprava inštalacije.

VAC PAN
Smetišnica, ki se vgradi v 
letev pod kuhinjskimi elementi. 
Sesalnik vključite z nožnim 
pritiskom na stikalo. Za 
priključitev na sistem je potrebna 
predhodna priprava inštalacije.


