
Popolna čistoča 
zagotovljena!
Perfektna izbira za čiščenje vašega doma - BEAM Alliance 
Special Edition zajema 650SB sesalno enoto, trpežno 
9-metrsko gibljivo cev z ergonomsko oblikovanim ročajem, 
kombinirano talno šobo, 3-in-1 nastavek, šobo za trda tla, 
adapter in kovinsko obešalo za cev.

BEAM Electrolux 
Alliance Special Edition

Na voljo le do 
odprodaje zalog

POSEBNA OMEJENA 

IZDAJA!

650 Airwattov moči.
Pameten zaslon B z dvosmerno komunikacijo med 
sesalnikom in sesalno cevjo. Na ročaju cevi lahko regulirate 
moč sesanja in spremljate delovanje sesalnika.

Izjemno učinkovit motor.

15-litrski rezervoar s Press & Release sistemov, za preprosto 
odstranitev.

Samočistilni GORE-TEX™ filter.

Izjemno tih, zato ne boste nikoli zmotili drugih članov 
gospodinjstva pri svojem opravilu

P/N: 650SBE52A

BEAM Alliance HEPA 
filter - OPCIJA
Kot opcija je na voljo 
tudi HEPA filter. Posebej 
zasnovan za pasivne hiše 
in objekte v katerih ni bila 
možna izvedba z izpuhom iz 
objekta.
HEPA filter se montira 
neposredno na izpuh sesalne  
enote in zrak pred izstopom 
nazaj v prostor še dodatno 
prefiltrira.

www.ptpa.com



BEAM Electrolux 
Alliance Special Edition

650SB + 
sesalni komplet 

www.ptpa.com

Pameten zaslon B

Atraktiven BEAM Alliance zaslon z edinstvenim 
360° LED obročom prikazuje stanje 
centralnega sesalnika in povezave s sesalnim 
kompletom. V primeru nepravilnosti v delovanju 
sistema se na zaslonu pojavi opozorilo, ki 
je vidno tudi na ročaju sesalnega kompleta. 
Izredno varčen in v skladu z vsemi evropskimi 
standardi za naprave v pripravljenosti.  

Vgrajena vtičnica

Preprosto odpiranje z dotikom prsta. Omogoča 
vklop/izklop in regulacijo moči sesanja na 
priključenem sesalnem kompletu. Izjemno 
uporabna je za čiščenje prostorov okoli 
centralnega sesalnika, obenem pa prihranite pri 
vgradnji dodatne vtičnice.  

Edinstven rezervoar

Preprosto ga primete in pritisnete kjerkoli 
na dveh točkah okoli obroča ter preprosto 
snamete. Namestite pa ga s preprostim 
pritiskom na ohišje s spodnje smeri. Rezervoar 
je premazan z antibakterijskim premazom, ki 
preprečuje razvoj bakterij v rezervoarju.   

BEAM Alliance vmesnik

Omogoča napredno upravljanje centralnega 
sesalnika. Na ročaju sesalnega kompleta 
lahko regulirate moč sesanja in vklop/izklop 
sesalnika. V primeru, da sesalnik zazna 
napako na delovanju sistema, začne lučka na 
ročaju utripati rdeče. 

3 v 1 nastavek

Z 3 v 1 nastavkom za čiščenje, ki je nameščen 
na teleskopu sesalnega kompleta, imate zmeraj 
pri roki pravi pripomoček. Edinstvena dvojni-D 
oblika priključka za nastavke in teleskopa 
ter popolna zrakotesnost AeroPro™ cevi in 
teleskopa, poveča zmogljivost centralnega 
sesalnega sistema in zmanjša glasnost pri 
pretoku zraka.

Samočistilni filter

Patentiran samočistilni filter iz GORE-TEX™ 
materiala, ki zadrži do 98 % delcev v velikosti 
do 0,3 mikrona. Samočistilni filter se strese ob 
vsakem izklopu sesalnika je izredno trpežen, 
ščiti HE motor in mu s tem zagotavlja dolgo 
življenjsko dobo ter optimalno 
delovanje ob vsaki uporabi. Strošek 
filtra ob zamenjavi  je glede na 
življenjsko dobo zanemarljiv.

Model: 650SB

Napetost 230 V / 240 V

Airwatt-1 650

Pretok (l/s) 50.6

Vodni stolpec (mm) 3380

Tip motorja
High Efficiency 

Flow-Thru

Dimenzije (Š x V) 38 cm X 91 cm

Karakteristike:

Glasnost (ASTM, IEC) 68 dB

Rezervoar 15 L

Vgrajena vtičnica DA, s krmiljenjem

Filtracija
Samočistilni 

Gore-Tex™ filter

HEPA filter Opcija

Najdaljši cevni vod do 75 m (12 vtičnic)

Pameten zaslon: B

Indikator vklopa -

LED zaslon in obroč DA

Senzor gibanja DA

Polnost rezervoarja DA

Prikaz delovanja sistema -

Prikaz sesalne moči -

Stanje povezave s cevjo DA

Gumbki za pomikanje -

Prikazovalnik napak DA

Ura -

Prikaz kode napake -
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