
Mio Digi 
Podlahový vysavač ETA Mio DIGI 2502 90000 je vybaven ECO motorem s velmi nízkým příkonem 700 W  
pro úsporu elektrické energie. Navzdory tomu potěší vysokou účinností vysávání. Kvalitní filtraci  
zajišťuje mj. HEPA filtr č. 13 se speciální vrstvou aktivního uhlí, který je vhodný i pro alergiky.  
V neposlední řadě vysavač boduje také bohatým příslušenstvím a komfortním dálkovým ovládáním  
na držadle hadice. Při prvním seznámení vás vysavač zaujme vkusným provedením v tmavě šedém de-
signu, měkčenými koly, které nepoškodí žádnou podlahu a ergonomickým rozvržením ovládacích prvků. 

Extrémně tiché vysávání
vysavač EtA mio DiGi je opravdu tichý. Jeho hlučnost je pouhých 71 dB(A) re 1pW.

PohoDlné ovláDání 
velmi komfortní je dálkové ovládání na držadle hadice. Jím můžete vysavač na dálku vypnout i zapnout 
a také si nastavovat sílu sacího výkonu. Díky netradičně velkému akčnímu rádiusu 14 metrů dosáhnete 
i do vzdálených míst bez přepojování přívodního kabelu. s pohodlnou manipulací vám pomůže kolečko 
otočné o 360° a dvě praktická madla. signalizace světelného panelu vás upozorní na plnost prachového 
sáčku a bezpečnostní pojistka hlídá chybějící sáček.

vysavač má elektronickou regulaci sacího výkonu a dvě parkovací polohy - ve vertikální i horizontální 
pozici.
EtA na tento produkt poskytuje prodlouženou záruku 5 let na motor.

• Eco motor s nižším příkonem pro úsporu elektrické energie a vysokou účinností vysávání
• super tichý chod 71 dB(A) re 1pW pro komfortní vysávání
• Kvalitní filtrace díky hEPA filtru č. 13 se speciální vrstvou aktivního uhlí zachycující pachy
• Extrémně velký akční rádius až 14 m umožňuje dosáhnout do vzdálených míst bez nutnosti  

přepojování napájecího kabelu
• Dálkové ovládání na držadle hadice zaručuje komfortní nastavení parametrů vysavače, včetně  

možnosti jej zapnout / vypnout
• světelný panel signalizující nastavení sacího výkonu pomocí prosvětlených signalizačních polí
• vhodný pro alergiky díky kvalitní několikanásobné filtraci
• signalizace plnosti prachového sáčku 
• měkčená pojezdová kolečka šetrná k hladkým podlahám (např. dřevěné, plovoucí, Pvc, vinyl,  

linoleum, marmoleum apod.) 
• otočné přední kolečko o 360° pro snadný pohyb vysavače
• 2 parkovací polohy pro jednoduché uskladnění vysavače
• Parkování ve vertikální i horizontální poloze
• 2 praktická madla pro manipulaci ve více pozicích
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Podpěra zajišťující vyváženou stabilitu ve vertikální poloze
• ochrana proti přehřátí motoru - aktivně ochrání el. motor před poškozením (tzv. přisávání)
• Bezpečnostní pojistka chybějícího sáčku
• Délka napájecího kabelu 10 m
• Dlouhá sací hadice (2 m)
• Připojovací průměr příslušenství 35 mm

EtA 2502 90000    sáČKovÝ vysAvAČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ 
• Universální podlahová hubice s přepínáním pro vysávání koberců nebo 

tvrdých podlah
• Parketová hubice na tvrdé podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha,  

dlažba, lino)
• Kovová teleskopická trubice umožňující 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 UniBag
• Adaptér k Eta UniBag č. 11
• Příslušenství Premium clean: dlouhá štěrbinová hubice s pevným  

kloubem, velmi úzká štěrbinová hubice s flexibilním kloubem a kartáčkem, 
kartáčová hubice, polštářová hubice s pevným kloubem a odnímatelným 
kartáčem, multi hubice 3 v 1, redukce

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Univerzální sáček UniBag EtA990068000



CHARAKTERISTIKA:

PARAMETRY
• napájení ~ 230 v
• Příkon 700 W
• objem prostoru pro prachový sáček 4 l
• Prodlužka záruky 5 let na motor 

FILTRACE
• Kvalitní hEPA filtr (číslo 13) se speciální vrstvou aktivního uhlí zachytí  

i ty nejmenší mikročástice, včetně různých pachů
• 2 ks mikrofiltru - ochranný vstupní motorový a výstupní 
• Patentovaný prachový sáček UniBAG:  

- 100% hygienický (zachytí více jemného prachu a částic než běžné papírové     
   sáčky) 
- až o 25 % větší objem díky speciální konstrukci 
- odolný proti vlhkosti 
- až 4x delší životnost oproti papírovým sáčkům 
- vyšší odolnost proti mechanickému poškození 

logISTICKá dATA:
ROzMěRY VýROBKU:
• hmotnost (kg): 8,00
• výška (cm): 24,50
• Šířka (cm): 43,00
• hloubka (cm): 31,50 

ROzMěRY BALENÍ:
• hmotnost (kg): 10,04
• výška (cm): 33,00
• Šířka (cm): 56,00
• hloubka (cm): 40,50
EAn: 8590393256792
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