
HE Motor  
Technology

konstrukce
výkon
dlouhá životnost

vysoká účinnost



vysoká účinnost

Čím větší
podtlak tím
lepší vysávání

Čím vyšší
zdvih vody, tím
silnější vysavač

Čím větší průtok
vzduchu, tím
výkonnější vysavač

Technologie HE motorů
U Electroluxu vždy myslíme za Vás. To nás vždy inspiruje. Mysleli jsme

na Vás i při vývoji nové technologie motoru HE. Delší životnost, vysoký

výkon a chytrý design, HE motory od Electroluxu jsou srdcem výrobku,

na které se můžete spolehnout dnes i v budoucnosti.

řízený podtlak +
konzistentní průtok

= optimální výkon
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Mýtus Mýtus Mýtus

Skutečnost Skutečnost Skutečnost
Podtlak je hodnota, která 
vyjadřuje váhu, kterou podtlak 
vyzdvihne. I když podtlak je 
důležitý – umožňuje zdvih 
částic, je to právě průtok 
vzduchu, který částice unáší. 
Samotný vysoký podtlak 
nevede k účinnému vysávání. 
Správný průtok vzduchu činí 
vysávání nejúčinnější. Při 
výběru centrálního vysavače se 
nezaměřujte jen na hodnotu 
podtlaku.

Hodnota zdvihu vody 
vyjadřuje výšku vodního 
sloupce vyzdviženého pod 
tlakem vysavače. I když je 
podtlak důležitou hodnotou, 
správná kombinace vhodné-
ho podtlaku a optimálního 
průtoku vzduchu zaručuje 
efektivní čistící zkušenost. Při 
výběru vysavače se nezamě-
řovat pouze na hodnotu 
zdvihu vody.

Samotný vyšší průtok vzdu-
chu nezajistí dostatečný 
pohyb prachu. Dobrý podtlak 
zaručí vyzdvižení částic 
a následný proud vzduchu 
strhává částice
a odvádí do vysavače. 
Optimální kombinace proudu 
vzduchu (průtoku) a podtlaku 
zaručuje nejefektivnější 
čištění. Při výběru vysavače 
se nespoléhejte pouze na 
hodnotu průtoku vzduchu.
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Konstrukce

Výkon

Dlouhá životnost

Konstrukce + výkon + dlouhá životnost 
= technologie HE motoru.

Technologie HE motorů využívá moderní 
(pokrokové) materály a konstrukčně jsou 
navrženy za účelem minimalizace vzniku 
odpadního materiálu. Nová konstrukce 
motoru absorbující hluk a nové uložení 
ložiska výrazně snižují celkovou hlučnost 
motoru. Celková nižší hmotnost rotujících 
částí činí tyto motory kompaktní a hlavně 
účinnější. Ložiska té nejvyšší kvality spolu
s dynamickým uložením zaručují eliminující 
hluk, vibrace a opotřebení. Výsledek?
Dlouhá životnost motorů HE!

Electrolux využívá průtokovou technologii 
motorů k zajištění lepšího výkonu HE motorů. 
Unikátní řešení kombinuje nejlepší z obojího – 
vysoký výkon při zachování kompaktní 
velikosti! Tajemství? Průtoková technologie 
převádí více elektrického příkonu do výkonu 
vysávání (čistící síly). Tím je zajištěna hlavní 
výhoda – vysoký výkon.

S Electrolux motory HE si užijete opravdovou 
bezstarostnost. Motory jsou navrženy na 
čtyřikrát delší životnost oproti běžným 
konkurenčním výrobkům! Navíc jsou zajištěny 
dlouhou záruční garancí v tomto odvětví.
HE motory = správná volba pro výkon
a správné rozhodnutí pro bezstarostné 
uklízení! 

vysoká účinnost
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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 s
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 – du
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. Thinking of you.

Další informace naleznete na www.electrolux.com


