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Podlahové vysavače
ETA 474

Draco
Po zavedení vysavače DOMIN0 v měsíci srpnu následu-

je v krátkém časovém sledu da[ší novinka v sortimentu

podlahoqých vysavačů. Jsou to vysavače řady 414 s ob-

chodním názvem DRACO, které jsme uved[i na trh v mě-

síci září. Tyto vysavače vhodně dop[ňují celou šíři na-

bídky spo[ečnosti ETA v sortimentu podLahových

vysavačů. Svou výbavou, technickýmí parametry a ce-

nou se řadí mezi vysavače DOMINO (ma\i levný vysavač)

a vysavače ASTR0 (vysavač střední a vyšší tňdy). 0b-

chodně jsou vysavače DRACO záměrně určeny pro tzv.

selektivní distribuci, což znamená, že se budou prodá-

vat pouze ve specializovaných elektroprodejnách (ne-

najdete je v supermarketech typu Tesco, G|obus, Kauf-

tand atd.). Důvodem je zvolená obchodní potitika vůči

našim obchodním partnerům a snaha o poskytnutí co

nejlepšího prodejního servisu zákazníkům pň prodeji

vysavačů nad 3000 Kč.

Špičkové parametry, jednoduchá obsluha a snadná ma-

nipulace vysavačů íady 474 jsou skryté v malém kom-

paktním vysavači moderního designu.

Popis v,ýrobku:

Ma[ý kompaktní vysavač se s{mi užitnými vlastnostmi

a výbavou řadí mezj vysavače střední tňdy. K standard-

ní qibavě vysavačů této tňdy patří naviják přívodního

kabe[u, regu[ace sacího {konu a signa[izace plnosti

prachového filtru. Řada 474 navíc nabízí možnost ve[i-

ce účinné filtrace, vypínání vysavače zasunutím hubice

do parkovací poLohy atd.

Funkce a vybavení qýrobku:

Filtrace: pod[e provedení 4 až 6násobná fi[tra-

ce, dvouvrstvý papírový prachový sáček

(2 ks-l ks ve vysavači. 1 ks v balení)

vstupní třívrstr4i míkrofiltr před moto-

rem, výstupní mikrofi [tr;

P[ynu[á reguLace sacího výkonu

umístěná v klapce vypínače;

Signa[izace pLnosti pracho-

vého sáčku;

Velkop[ošné klapky pro

ovládání spínače (on/oft)

a navijáku přívodního ka-

belu umístěné v zadní části

vysavače;

Horní odk[ápěcí víko s aretovanou poLohou při

otevření;

Držák prachového sáčku s ergonomickými úchyty pro

snadnou manipu[aci;

Naviják přívodního kabe[u;

Vypínání v parkovací poloze - pň zasunutí hubice do

parkovací poLohy dojde k vypnutí vysavače, při vy-

jmutí se vysavač opět zapne;

Parkovací poLohy umístěné na spodní a zadní straně

vysavače;

Pojezdová koLa: vzadu 2 ve[ká, vpředu 1 maLé otočné;

Držadla pro přenášeníjsou umístěna v přední a vrch-

ní části vysavače jako součást designu;

Popruh pro možnost nesení na rameni;

Držák příslušenství - umožňuje nesení štěrbinové

a polštářové hubice při vysávání na trubce vysavače;

Příslušenství: pod[ahová hubice vybavená ovládáním
pro nastavení vysávání na hladkých podlahách, štěr-

binová hubice + polštářová hubice s možností umís-

tění na trubce vysavače pomocí držáku příslušenství,

trubky - pod|e provedení kovové nebo teleskopické.

Touto řadou vysavačů ETA doplni[a svoji nabídku pod-

[ahových vysavačů a její nabídka v tomto segmentu je

tak kompletní. Vzhledem k užitným vlastnostem a tech-

nickým parametrům očekáváme úspěšné zavedení toho-

to vysavače na trh a pozitivní ohLasy našich zákazníků.

Technické Darametry
Napětí 230 V/50 Hi

Maximá[ní pňkon 1500 W

Příkon (IEC) 1300 W

Maximální sací uýkon 270w

Maximální podtlak 22 kPa


