
Denso
Výkonný a úsporný vysavač s ECO motorem, HEPA filtrem, který je 
vhodný i pro alergiky a kovovými trubkami i bohatým příslušenstvím 
vám zpříjemní úklid.  

Vysavač ETA 0499 90000 Denso je vybaven ECO motorem, který vyniká 
svou úsporností a v této kategorii také vysokým sacím výkonem.  
Na první pohled zaujme kompaktním a čistým designem, měkčenými 
koly, které nepoškodí žádnou podlahu a ergonomickým rozvržením 
ovládacích prvků. Rozměry včetně hmotnosti patří k nižším, což 
přispívá ke komfortu při vysávání i snadnějšímu skladování vysavače.

Vysavač je vybaven šetrným soft startem motoru, aktivní ochranou 
před spálením, signalizací plnosti prachového sáčku o objemu 3 l, 
elektronickou regulací sacího výkonu a kvalitním HEPA filtrem, který 
zachytí i ty nejmenší mikročástice, takže je vhodný také pro alergiky.

S vysavačem dostanete univerzální podlahovou hubici s výsuvným  
kartáčem, kovovou teleskopickou trubku, štěrbinovou i polštářovou 
hubici a kartáček. S délkou kabelu 7 m má vysavač akční rádius až  
10 m, takže s jednou zásuvkou vysajete velkou plochu bez nutnosti 
hledat jinou.

ETA049990000    SÁČKOVÝ VYSAVAČ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČASTÍ BALENÍ 
• Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
• Kovová teleskopická trubice - umožňuje ideální nastavení výšky  

pro uživatele
• Polštářová hubice - šetrně vysaje měkké textilní povrchy, jako je  

čalounění či polštáře
• Štěrbinová hubice - je vhodná pro vysávání v úzkých a těžko  

přístupných místech (např. v žebrech radiátorů, za nábytkem atd.)
• Kartáček s jemnými štětinkami pomáhá při úklidu na místech, která 

potřebujete šetrně zbavit prachu nebo pavučin (na nábytku, zdech  
či obrazech)

• 2 ks sáčků 

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Syntetický sáček ETA 145468100
• Hepa filtr ETA149700170
• Mikrofiltr vstupní ETA149700180
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CHARAKTERISTIKA:

• ECO motor s nižším příkonem pro úsporu elektrické energie
• Velmi dobrý sací výkon v kategorii ECO motorů 375 W
• Jednoduché sestavení pro rychlé použití 
• Velký akční rádius až 10 m umožňuje dosáhnout do vzdálených míst
• Délka napájecího kabelu 7 m
• Připojovací průměr příslušenství 35 mm
• Praktické rozměry a nízká hmotnost umožňují snadné skladování  

a jednoduchou manipulaci
• Soft start pro plynulý rozběh motoru nezatěžuje el. síť a prodlužuje 

životnost motoru
• Signalizace plnosti prachového sáčku 
• Elektronická regulace pro optimální nastavení sacího výkonu 
• Mechanická regulace na držadle hadice zajistí okamžité snížení sacího 

výkonu
• Měkčená pojezdová kolečka šetrná k hladkým podlahám (např. dřevěné, 

plovoucí, PVC, vinyl, linoleum, marmoleum apod.) 
• Otočné přední kolečko o 360° pro snadný pohyb vysavače
• 3 parkovací polohy pro jednoduché uskladnění vysavače
• Parkování ve vertikální i horizontální poloze
• Úložný prostor na uschování příslušenství integrován v těle vysavače
• Praktická držadla pro snadné přenášení
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Vhodný pro alergiky díky kvalitní několikanásobné filtraci
• Ochrana proti přehřátí motoru - aktivně ochrání el. motor před 

poškozením
• Bezpečnostní pojistka chybějícího sáčku

PARAMETRY
• Příkon 990 W
• Sací výkon až 375 W
• Objem prachového sáčku 3 l
• Hlučnost 80 dB (A) 

FILTRACE
• Kvalitní HEPA filtr zachytí i ty nejmenší mikročástice
• 1 ks mikrofiltru - ochranný vstupní motorový 
• Prachový sáček 

Rozměry výrobku:
• Hmotnost (kg): 7,0
• Výška (cm): 30,0
• Šířka (cm): 30,0
• Hloubka (cm): 43,0

Rozměry balení:
• Hmotnost (kg): 8,4
• Výška (cm): 32,0
• Šířka (cm): 46,0
• Hloubka (cm): 31,0
• EAN: 8590393251889
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