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CENTRÁLNÍ

VYSAVAČE
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Užívejte si!
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DESigN ZANUSSi
Při vývoji jakéhokoliv výrobku se u Zanussi vždy zaměřujeme na potřeby 

lidí, kteří budou spotřebiče používat. Moderní životní styl znamená, že lidé 

mají méně času, zejména na práci v domácnosti. Proto Zanussi přichází 

s centrálními vysavači, které Vám umožní užít si volný čas v maximální míře. 

Zanussi věnuje veškeré úsilí ke zpříjemnění životního stylu svých zákazníků, 

kteří se tak mohou věnovat důležitějším činnostem ve svém životě.



CHYTRÁ ŘEŠENÍ
Symbol žárovky zdůrazňuje klíčové prvky, 
přinášející výhody při vysávání.

SNADNÉ POUŽÍVÁNÍ
Symbol smějící se tváře zdůrazňuje prvky 
usnadňující Váš život.

ÚSPORA ČASU
Symbol hodin zdůrazňuje části navržené tak, 
aby pomohly šetřit Váš čas.

ATRAKTiVNÍ DESigN
Symbol hvězdy poukazuje na technická 
nebo designová vylepšení.

STANDARD ZANUSSi
Symbol Z zaručuje garanci kvality Zanussi.

NA CO SE ZAMĚŘiT...

VŠE MÁ SVůj DůVOD
Pro snažší orientaci mezi ovládacími prvky, vytvořilo Zanussi jasný informační systém. Ovládání pomocí 

tlačítek na vysavači Zanussi přispívá k usnadnění vysávání. Od samého počátku je hlavní snahou Zanussi 

hledat nová řešení, která zjednoduší každodenní život.
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ZANUSSi    SPRÁVNÁ VOLBA
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iNTERAKTiVNÍ LCD DiSPLEj ZANUSSi
LCD displej nabízí současný interaktivní prvek vybavení Vašeho 
centrálního vysavače. Můžete být dle Vašeho přání informováni 
o průběhu vysávání a aktuálním výkonu vysavače. LCD panel 
zobrazuje informace o celkové době vysávání, o jeho průběhu 
nebo kdy je nezbytné kontaktovat servisní organizaci, aby Váš 
vysavač poskytoval optimální výkon.

PODSVÍCENÁ TLAČÍTKA
Všechny centrální vysavače Zanussi mají podsvícená 
tlačítka. Množství zobrazených informací se liší dle modelu 
(např. kdy vyprázdnit prachový kanystr, nebo kdy zavolat 
servisního technika k provedení preventivní prohlídky, 
aby Váš vysavač dosahoval optimálního výkonu).

PRACHOVý KANYSTR
Centrální vysavače Zanussi nabízejí prachový kanystr, 
který usnadňuje práci v několika směrech. Velmi snadno 
zjistíte míru zaplnění kanystru přes průhledné okénko 
na kanystru, navíc se velmi snadno sundá pomocí 
tlačítek na velkých a pohodlných madlech. Rovněž zpětné 
nasazení kanystru je velmi jednoduché, při dosednutí 
k těsnění se spony samy zajistí.

FiLTRACE TRiUMPH
Nejdůležitější při vysávání je to, co vysáváte – tedy částice, 
které mohou mít negativní účinek na Vaše zdraví. Všechny 
centrální vysavače Zanussi jsou vybaveny účinným filtrem 
TRIUMPH. Nejúčinnějším centrálním vysavačem Zanussi 
v boji s prachem je typ Z45, který je vybaven HEPA filtrem 
s účinností 99,97%. Díky tomu bude Váš dům nejen krásně 
uklizen, ale budou v něm minimalizovány bakterie a alergeny.
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 UŽÍVEjTE Si SNAŽŠÍ 

UKLÍZENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
Centrální vysavač je pouze pomůcka potřebná k úklidu. Zanussi však nabízí 

kompletní systém vysávání s příslušenstvím navrženým tak, aby plně 

spolupracovalo s vysávacím agregátem. Toto spojení poskytuje plnou kontrolu 

nad vysáváním a přináší tak čistotu a spokojenost do Vašeho domova.

VYSÁVÁNÍ POD KONTROLOU
Madlo vysavačové hadice Zanussi má 
integrovaný spínač na ovládání rychlosti 
sání. Čtyři polohy spínače poskytují 
dostatek kontroly při vysávání, je-li 
potřeba snížit nebo zvýšit výkon.

ERgONOMiCKý DESigN
Rukojeť hadice Zanussi byla navržena 
dle potřeb pro Vaše pohodlné vysávání. 
Polokruhové madlo poskytuje takový 
úchop, aby byla zajištěna nejlepší 
kontrola Vašeho vysávání.

KOMPLEXNÍ PÉČE
Mít čistý domov je důležité. Příslušenství 
Zanussi Vám umožní rychlý a snadný 
úklid všech povrchů Vašeho domova
a Vy se tak můžete dříve věnovat jiným 
aktivitám, které máte rádi.
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MODEL Z20 A Z25 A Z30 A Z40 A Z45 A
Sací výkon (AirWatt) 565 580 650 675 675

Hlučnost (dB) 69 68 67 67 66

Zabudovaný tlumič g g g g g

Šířka x výška x průměr (cm) 47 x 96 x 38 47 x 96 x 38 47 x 96 x 38 47 x 96 x 38 47 x 96 x 38

Instalace sání vpravo / vlevo g g g g g

Snadný úchyt g g g g g

Okénko na kanystru g g g g

LED tlačítka a LED indikátory
Tlačítko ON/OFF, 
indikace servisní 

prohlídky

Tlačítko ON/OFF, 
indikace servisní 

prohlídky

Tlačítko ON/OFF, 
indikace servisní 
prohlídky, indikace 
naplnění kanystru, 

nulování indikace naplnění 
kanystru

Volitelné dle uživatele Volitelné dle uživatele

Interaktivní LCD displej

Servis, výkon, 
vzduchový výkon, 

nulování stavových 
ukazatelů

Servis, výkon,
vzduchový výkon, 

nulování stavových 
ukazatelů

Volitelný papírový sáček g g g g g

Samočistící filtr TRIUMPH g g g g g

Pravý HEPA filtr - 99,97% Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Ano

TECHNiCKÉ PARAMETRY
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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@centralni-vysavace-zanussi.cz
www.centralni-vysavace-zanussi.cz


