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Informatyvus protingas ekranas 
Aliance protingo ekrano savybė yra, 

komunikacija  tarp siurblio ir siurbimo žarnos. 

LCD skystųjų kristalų monitorius informuoja 

apie sistemos veikimą; variklio darbą, šiukšlių 

talpyklos užpildymą, nuorodą į piktogramas, 

laikrodį su siurblio veikimo kodais, LED 

ekranas ir šviesos žiedas su judesio davikliu, 

navigacijos mygtukai. Atitinka visus ES 

standartus elektros prietaisams.  

 

BEAM Alliance žarna 
Siurblio Alliance stebėjimo sistema 

sąveikauja su žarnos rankena ir LED-ų 

pagalba informuoja jus apie siurblio veikimo 

darbą. Elektrinis mygtukas esantis siurblio 

rankenoje įjungia/išjungia siurblį bei 

reguliuoja siurbimo galią. Išskirtinis 

dvigubos D formos snapas ir visiškai 

sandari tarpinių sistema AeroPro 
TM

 

padidina siurbimo galią ir užtikrina dar 

mažesnį triukšmą. 

Valymo antgalis 3-in-1  
Šis reikalingas valymo antgalis yra visada po 

ranka saugiai pritvirtintas ant prailginimo 

rankenos. 3-ys viename antgalis lengvai 

transformuojasi iš siauro plyšių antgalio į 

antgalį baldų paviršių valymui ar į antgalį su 

natūraliais šereliais.

 

Galingiausias Alliance dulkių 

siurblys skirtas dideliems namams 

ar apartamentams. Aukšti siurblio 

techniniai parametrai puikiai dera 

su nauju dizainu. Smart Screen 

technologija nuolatos komunikuoja 

su siurbimo rankena optimaliam 

valymo režimui pasiekti.,  

 
 
 
 
 

Patogi pajungimo rozetė 
Atidaroma lengvu piršto spustelėjimų. Ši patogi 

rozetė suteiks Jums galimybę įjungti sistemą 

nuo siurbimo žarnos rankenos. Tai puiki galimybė 

greitai apsivalyti aplink siurblį ir sutaupyti, nes 

jums nereikės instaliuoti papildomos rozetės. 
 
 

Lengvas šiukšlių talpos išvalymas 
Lengvu pirštų judesiu spustelkite talpyklą 

juosiantį žiedą, atkabinkite ir ištuštinkite.  

Atgal pritvirtinsite, grąžinę kibirą į jo pradinę  

padėtį. 
 

 
 
 
 
 
Savaiminio Filtras 
Išskirtinis Gore –Tex audinio 

savaiminio valymosi filtras 

sulaiko net 98% dulkių dalelių 

dydžių iki 3mk be poreikio įsigyti 
specialius filtrus.. Beam savaiminio valymosi 

filtras taip pat apsaugo aukšto 

efektyvumo (HE) variklį,  

prailgindamas jo tarnavimo laiką  

bei visą laiką išlaiko aukštą siurbimo  galią 
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Aukšto efektyvumo variklis (HE) yra kiekvieno BEAM 

Alliance siurblio širdis. HE variklis garantuoja 

aukštesnius parametrus su net iki 30% mažesnėmis 

energetinėmis sąnaudomis lyginant su tradiciniais 

dulkių siurbimo sistemų varikliais. 

 

 
Modelis:  

Įtampa 

Oro vatai  

Oro srautas (l/s)  

Vakuumas (mm)  

Variklis 

Išmatavimai (p x h)  

Parametrai:  

Triukšmo lygis  
(ASTM, IEC)  

Talpyklos tūris  

Rozetė siurblyje 
 
Filtras  
 
HEPA Filtras  

Informacinis ekranas:  

Veikimo indikatorius  

LED ekranas  

Judesio daviklis 

Šiukšlių taplos simbolis  

Charakteristikos  

Variklio darbas  

Žarnos veikimo simbolis  

Valdymo mygtukas  

Variklio gedimo simbolis  

Laikrodis  

Klaidos kodas  

 

 
700TC  

230 V / 240 V  

700  

52.9 

3610  

HE Flow-Thru  

38 cm X 108 cm  

 
 

68 dB  
 
15 L  

taip 

Savaiminio valymosi  
Gore-Tex™ Filtras  

Pasirinktinai 

Sumanus 

 taip 

taip 

taip  

taip  

taip  

taip 

taip 

taip 

taip 

taip 

taip  
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