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   centrální vysavače  



Nic než z 99,97% čistý vzduch
Vzhledem k těsné izolaci a nedostatečné ventilaci 
a vlhkosti je vnitřní vzduch často 2 až 5 krát znečištěnější 
než vzduch venkovní. Nový Oxygen od Electroluxu 
charakterizuje jedinečný dvojitý systém filtrace. Samočisticí 
filtr GORE-TEX® nabízí bezstarostný provoz bez potřeby 
používání papírových sáčků. Exkluzivní True HEPA filtr čistí 
vzduch až z 99,97%, a poté jej rozptýlí přes náš jemný 
difuzní systém, čímž odpadá nutnost výfuku mimo obytné 
prostory.

Mysleli jsme: 
Čistý vzduch by 
měl být součástí 
vašeho domova.

Centrální vysavače Electrolux Oxygen byly navrženy s ohledem na zákazníky. 
Zákazníci stále častěji žádají přitažlivé produkty s vyspělými technologiemi 
a výhodami pro zdraví. Oxygen je reakcí na tyto požadavky.

Inteligentní design
Centrální vysavač Oxygen je aerodynamický a tichý, 
a přece je robustní a výkonný. Nabízí intuitivní používání 
se zdokonaleným informačním displejem a přináší výhody 
všem, kterým záleží na jejich zdraví a na čitém domově. 
Oxygen nebyl navržen pouze v přitažlivém designu,  
ale s důrazem na pochopení potřeb zákazníků.

Electrolux Oxygen — znatelně čistý vzduch
Agregát centrálního vysavače Oxygen je umístěn 
v užitkových prostorách, jako jsou garáž nebo 
technická místnost. Je napojen na potrubní rozvod 
vedený v podlahách, který se instaluje při hrubé stavbě, 
nebo jej lze snadno dopojit na rozvod stávající. 
Vysavačové zásuvky jsou umístěny v co možná nejvíce 
centralizované poloze. Z takto strategicky rozmístěných 
vysavačových zásuvek hadicí obsáhnete jakýkoliv kout 
v domě. Ve většině případů stačí pouhé dvě vysavačové 
zásuvky na patro.
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Technická data
Model ZCV875 A ZCV870 A ZCV860 A ZCV855 A ZCV845 A
Barva grafitově šedá 

a ledově bílá
grafitově šedá 
a ledově bílá

grafitově šedá 
a ledově bílá

grafitově šedá 
a ledově bílá

grafitově šedá 
a ledově bílá

Vzduchový výkon (AirWatt) 700 700 675 600 580

Příkon motoru max. (W) při 230 V 1575 1575 1500 1450 1450

Průtok vzduchu (l/s) 59 59 57 52 50

Sací podtlak mm/H2O 3630 3630 3500 3380 3270

Jištění (A) 10 10 10 10 10

Hlučnost (dBA) 64 65 66 67 67

Informační displej LCD LCD plný LED standartní LED On/Off LED

Filtr samočistící GORE-TEX® GORE-TEX® GORE-TEX® GORE-TEX® GORE-TEX®

HEPA filtr v balení volitelný volitelný volitelný volitelný

Objem prachového kanystru (l) 31 31 31 31 24

Okénko na prachovém kanystru ANO ANO ANO ANO ANO

Papírový sáček (l) 23 23 23 23 23

Rozměry (V × Š × H) (mm) 1068 × 465 × 380 1032 × 465 × 380 1032 × 465 × 380 1032 × 465 × 380 930 × 465 × 380

Hmotnost balení (kg) 10,1 9 8,7 8,7 8,4

SOFT START, ECS-2. generace ANO ANO ANO ANO ANO

Alergická úleva ANO ANO ANO ANO ANO

Orientační počet HV 16 16 15 14 12

Maximální vzdálenost (m) 100 100 90 80 70

Produkty Electrolux splňují normy ISO 9001 a ISO 14001.
Všechny modely jsou vybaveny novými ekonomickými motory HE Domel (EU).

Optimální úklid. 
Kdekoli. Kdykoli.

Tvůrčí, tichý a efektivní 
- už od návrhu
Electrolux Oxygen nabízí pět modelů, které se liší vlastnostmi a výkonem v závislosti na velikosti vašeho domu a na 
typických potřebách při úklidu. Bez ohledu na to, který model si vyberete, pokaždé dostanete vysoce efektivní, stabilní 
a tichý centrální vysavač, který vám pomůže udržovat váš dům čistý dlouhodobě.

• True HEPA filtrace
• Nejtišší agregát řady Oxygen
• LCD displej poskytuje informace 
 o výkonu, údržbě a používání
• Špičkový samočisticí filtr 
 GORE-TEX®
• Nejúčinnější filtrace 
 s cyklónovou separací

• LCD displej poskytuje 
 informace o výkonu, 
 údržbě a používání
• Špičkový samočisticí filtr 
 GORE-TEX®
• Nejúčinnější filtrace 
 s cyklónovou separací

• LED indikace oznámení 
 pro údržbu
• Špičkový samočisticí filtr  
 GORE-TEX®
• Nejúčinnější filtrace 
 s cyklónovou separací

• Špičkový samočisticí filtr 
 GORE-TEX®
• Nejúčinnější filtrace 
 s cyklónovou separací

ZCV875 A ZCV870 A ZCV860 A ZCV855 A ZCV845 A

• Špičkový samočisticí filtr 
 GORE-TEX®
• Nejúčinnější filtrace 
 s cyklónovou separací
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Kompletní úklidový systém
Všechny součásti vašeho centrálního vysavače byly navrženy tak, 
aby jako celek hladce spolupracovaly. Tvůrčí a jedinečný design 
veškerých příslušenství vám přináší nejlepší zážitky při úklidu.

Sada příslušenství s hadicí
Vše, co potřebujete pro efektivní úklid svého domu.  
Sada příslušenství s hadicí Oxygen s délkami 9, 10 a 12 
metrů se hodí prakticky pro jakékoliv domácí použití.  
Se svým jedinečným designem pro optimální průtok 
vzduchu je sada příslušenství s hadicí Oxygen nedostižná 
pro svou jednoduchost a účinnost použití.

Integrované příslušenství
Na madle jsou umístěna příslušenství optimální velikosti. 
Štěrbinová hubice pomáhá dosáhnout do úzkých prostor 
a kartáč na prach se skvěle vypořádá s každým úklidem. 
Díky umístěním nástrojů na madle Oxygen je máte 
kdykoliv po ruce.

Madlo Oxygen
Tvar jedinečně navržený pro optimální průtok vzduchu 
zaručuje maximální sání při nízké hlučnosti. Madlo  
Oxygen obstarává dynamické rozhraní s vaším agregátem 
Oxygen. Pro celý systém centrálního vysávání tak nabízí 
níže uvedená řešení. S třípolohovým přepínačem máte 
v rukou stále úplnou kontrolu nad sací silou. Přepínač 
nastavujete od polohy OFF (vypnuto) přes střední rych-
lost pro čištění choulostivějších povrchů až po vysokou 
rychlost s maximální silou potřebnou pro hloubkové 
čištění.

Rotační vzduchový kartáč
Nový rotační turbokartáč se širokým záběrem nahradí  
několik druhů běžných kartáčů dodávaných s přenosný-
mi vysavači.

Hubice s funkcí Active Pick-up
Tato Electroluxem exkluzivně vyvinutá hubice zajišťuje 
optimální čelní sání na tvrdých površích a vyznačuje  
se automatickou regulací sání na površích měkkých. 
Hubice s funkcí Active Pick-up je lehká a poskytuje 
dokonalejší zacházení pro snazší úklid vašich koberců.

Rotační vzduchový kartáč

Madlo Oxygen

Sada příslušenství s hadicí Oxygen

Integrované příslušenství 

Hubice s funkcí Active Pick-up

Tvůrce designu
Mysleli jsme na vás, když jsme jako největší světový výrobce vysavačů 
navrhovali všechna vylepšení. Vyvinuli jsme tyto jedinečné technologie, 
abychom učinili úkoly při vysávání tak efektivní a intuitivní, jak jen to jde.

True HEPA filtrace
Pouze centrální vysavače s filtrací přes True HEPA  
poskytují dokonale čistý vzduch bez nutnosti výfuku  
ven. Dokonalé řešení pro osoby, které kladou důraz  
na své zdraví. HEPA filtr je obsažený v balení  
ZCV875 A, ale může být namontován i na kterýkoli  
jiný model.

Informační displej ZCV875 A & ZCV870 A
Tento informační displej vám poskytuje důležité  
informace o vašem centrálním vysavači.
•ukazatel výkonu
•ukazatel plnosti prachového kanystru
•oznámení potřeby servisní prohlídky
•počítač provozních hodin

Vestavěný tlumič
Promyšlený design vestavěného tlumiče snižuje  
hlučnost všech agregátů řady Oxygen. Toto řešení 
znamená menší potřebu prostoru pro instalaci 
a je tišší a efektivnější.

Rychle odnímatelný kanystr
Rukojeti s tlačítky pro snadné odnímání prachového 
kanystru a stabilitu kdykoli kanystr sundaváte nebo 
nasazujete.

Samočisticí filtr GORE-TEX®
Agregáty řady Oxygen jsou pro účinnější filtraci vyba-
veny samočisticími filtry GORE-TEX®. Během každé-
ho čisticího cyklu jde filtr nahoru a znovu dolů, prach 
je tedy oklepáván z povrchu filtru. Tyto filtry jsou 
stálé a během běžného používání nevyžadují čištění.

Možnost připojení papírového vaku
Pro ještě větší pohodlí lze adaptovat všechny agregá-
ty řady Oxygen pro použití prachového papírového 
vaku. Papírový vak představuje snadné řešení 
při vynášení odpadu.

Vestavěný tlumič

TRUE HEPA filtr

LCD display
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Výhradní dovozce pro ČR a SR:
SMART-VAC s.r.o.
Na Hroudě 3317/22
100 00 Praha 10
tel./fax: 261 711 392
e-mail: info@electrolux-vac.cz
www.electrolux-vac.cz

Tvůrce promyšleného designu.

Vzpomínáte si, kdy jste naposledy rozbalili dárek a zvolali: „Jé, přesně 
tohle jsem chtěla! Jak jsi to mohl vědět?“ Právě tenhle pocit se designéři 
společnosti Electrolux snaží vyvolat v každém, kdo si vybere nebo používá 
některý z výrobků značky Electrolux. Snažíme se předjímat, jaké spotřebiče 
naši zákazníci skutečně chtějí a potřebují, a podle toho vytváříme své 
výrobky. Věnujeme tomu čas, znalosti a spoustu přemýšlení. Tento způsob 
přemýšlení a péče o zákazníka znamená, že porozumíme jeho očekávání  
a pronikneme do podstaty věci. Nejde o design za každou cenu,  
ale o design pro uspokojení uživatele. Promyšlený design pro nás znamená 
vyrábět výkonné spotřebiče, které se budou snadněji používat a se kterými 
se bude příjemněji pracovat. Spotřebiče, které dají našim zákazníkům 
svobodu užívat si největšího luxusu 21. století - duševní pohody. Naším 
cílem je vnést více pohody a klidu do každodenního života většího počtu lidí 
na celém světě. Takže když říkáme, že na Vás myslíme, myslíme to opravdu 
vážně.
Electrolux. 

Electrolux - Thinking of you

Další informace naleznete na www.electrolux.com
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