AUTOMATICKÝ A DŮKLADNÝ.
NOVÝ SEBO AUTOMATIC XP

Nový SEBO AUTOMATIC XP usnadňuje péči o objekt a to díky svému speciálnímu kartáči, který se automaticky
přizpůsobí jakémukoliv povrchu. SEBO AUTOMATIC XP je samozřejmě vybaven naší nejnovější generací šetrné
a hypoalergení SKlasseFiltration filtrace, která dosahuje těch nejlepších výsledků.

MADE IN GERMANY

Přizpůsobeno pro všechno!
NOVÝ SEBO AUTOMATIC XP
Od hladké podlahy po koberce s vysokým vlasem: SEBO AUTOMATIC XP = inteligentní a všestranný pomocník pro
všechny typy povrchů. Jeho kartáč se automaticky nastaví na jakýkoli povrch. Díky nízkému odporu jednomotorového vysavače s kartáčem umožňuje bezstarostnou práci i po dlouhou dobu. V těžko přístupných rozích a místech
lze použít praktickou ruční sací hubici s teleskopickou tyčí, kterou lze snadně použít pouze jedním pohybem ruky.
Taktéž jeho údržba je velmi jednoduchá a uživatelsky přívětivá.
01 Automatické nastavení výšky.
Senzorem řízené nastavení výšky
trvale měří točivý moment (odpor)
rotujícího kartáče. Výsledkem je, že se
kartáč vždy automaticky přizpůsobí
jakékoli podlahové krytině. Při využití
nastavení vede gumový okraj i ten
nejjemnjší prach k sacímu toku.

03 Plochá kostrukce
SEBO AUTOMATIC XP odvede svou
práci stejně kvalitně, i když se
nachází ve vodorovné poloze.
S touto vlastností se Vám zpříjemní
vysávání pod postelemi či skříněmi.

04 Výměna kartáče bez nářadí
Bleskurychle a bez použití
nářadí lze vyndat kulatý kartáč
jednoduchým stisknutím tlačítka,
aby se mohl pročistit od navinutých
vlasů, nití atd. Stejně snadno se
takto dá vyměnit již opotřebený kartáč.

02 Vysoce kvalitní filtrace
SEBO AUTOMATIC XP nabízí
třístupňový filtrační systém, který
se skládá z filtračního sáčku, předřazeného filtru na hygienu a výfukového
filtru, který se nachází v oblasti
vypouštění. Praktické filtrační zařízení
zaručuje dlouhodobou životnost a
dosahuje tak nejlepších hodnot.
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05 Praktická ruční sací hubice
Integrovaná ruční sací hubice s
s výsuvnou teleskopickou tyčí Vám
poskytne dosah až 2,60m.
Integrované příslušenství (čalounické a
a štěrbinové hubice) lze kdykoliv pohodlně
nasadit na ruční sací hubici, nebo přímo
umístit na hadici.

XP 10
XP 20
XP 30
890 W
890 W
890 W
243 mbar
243 mbar
243 mbar
(2476 mm H2O) (2476 mm H2O) (2476 mm H2O)
43,3 l/s
43,3 l/s
43,3 l/s
5,3 l, 3-vrstvý
5,3 l, 3-vrstvý
5,3 l, 3-vrstvý
31 cm
37 cm
44 cm
7,8 kg
8,1 kg
8,4 kg
12 m
12 m
12 m
80dB
80 dB
80 dB

