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Vienas didžiausių šių laikų atra-
dimų – daugiau laiko. „Siemens” 
naujovės. Pasitikite ateitį
Daugiau nereikės Jums patiems lyginti marškinių. Tai, kas buvo
tik ateities vizija, dėl „Siemens” techninių naujovių tapo realybe.
Valdomas jutiklių siurbimo robotas „sensor cruiser“ siurbia
nešvarumus nuo parketo, kilimų, plytelių Jums nieko neveikiant –
galų galiausiai Jums net nereikia būti namuose. Tokiu būdu siurbimas
tapo vien atpalaiduojančiu užsiėmimu. Jums neprireiks patiems
lyginti net marškinių. Tai tapo įmanoma dėl ypatingų „Siemens”
skalbinių priežiūros atradimų – automatinė marškinių laidynė
„ironMan“ padėjo lyginimo revoliucijos pamatus. Užuot lyginę galite
ramiai mėgautis karštais gėrimais – visiškai automatiniai „espreso“
kavos aparatai „surpresso“ su specialia „aroma whirl“ kavos ruošimo
technologija pakeitė „espreso“, „cappuccino“ bei įprastos kavos skonio
pojūčių sampratą.
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Įtempkite, atpalaiduokite 
– paruošta.

„ironMan“ – puikūs marškinių lyginimo rezultatai.

„Siemens” technologijų naujovės palengvins Jūsų buitį.
Automatinis marškinių lyginimo įrenginys „ironMan“
lyginimo revoliucijos pagrindas. Su „ironMan“ – sutaupysite 
laiko ir, žinoma, jėgų – o lyginimo rezultatai bus puikūs. 
Genialus sprendimas tiems, kas dažnai nešioja marškinius ir 
palaidines, kurias dažnai reikia lyginti. Jis lengvai valdomas 
– drabužius veikia lyg valymas, kuris padeda išsaugoti jų 
šviežumą bei taupo Jūsų neįkainojamai brangų laiką. Kitiems 
drabužiams lyginti Siemens siūlo platų laidynių asortimentą, 
su kuriomis išlyginti skalbiniai bus be jokių raukšlelių – 
greita, profesionalu, nevargina.

Valymo robotas „sensor cruiser“ sidabrinės metalo/antracito spalvos
VSR 8000

■  Automatinė įkrova, siurbimo įrangos įkrova ir ištuštinimas.
■  Prietaisas nenutrūkstamai veikia tol, kol prireikia keisti fi ltrą.
■  Kliūčių „atpažinimo“ bei jų apvažiavimo automatika.
■  Infraraudonųjų spindulių valdymas - apsauga nuo slenksčių.
■  Oro pripildytas smūgių mažinimo įtaisas.
■  Dulkių jutiklis optimaliems valymo rezultatams.
■  Valo 15 m2/val.
■  Galimas 3, 6, 9 val. valymo pasirinkimas arba nepaliaujama daugelio 

valandų veika.
■  Komplekte NiMH maitinimo elementai.
■  2 puikūs mobilumą užtikrinantys ratukai.
■  Besisukanti rankena.
■  Filtro tūris 2 l.
■  Filtro keitimo indikacija ant pagrindo.

„ironMan”
TJ 10000S

■  12 skirtingų temperatūros ir laiko programų šilkiniams, medvilniniams, 
lininiams, fl aneliniams, viskozės ir visų kitų netamprių medžiagų marškiniams 
bei palaidinėms.

■  Šalto oro programa viršutiniams drabužiams, pvz., švarkams, vėdinti ir atnaujinti.
■  2 karšto oro programos švarkams džiovinti ir lyginti.
■  Tinka 35-50 (XS-4XL) dydžių marškiniams ir 36/38-50/52 (S-XXL) dydžių 

palaidinėms lyginti.
■  Pripučiamas lyginimo manekenas.
■  Mobilumą užtikrina du ratukai ir ištraukiama rankena.
■  Specialus apykaklės laikiklis ir rankogalių įtempiklis.
■  Garsinis signalas programos pabaigoje.
■  Įmontuotas lizdas kitam prietaisui, pvz., „Siemens” laidynei, prijungti.
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Greitas, tačiau taupus siurbimas
Jei kilimus ir grindis, užuolaidas ir apmušalus valysite naudodamiesi 
„compressor technology®“, tikrai padarysite daugiau ir sutaupysite 
energijos. Kalbame ne vien apie jėgas. Naujoviškas ventiliatoriaus 
aerodinaminis „Jet“ dizainas visose srityse įrodo savo pranašumą: 
Nepaisant didžiausio valymo galingumo, atitinkančio 2400 vatų 
prietaiso galią, elektros  sąnaudos sumažėja iki 30 procentų.
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  VS 08G1666   VS 07G1666   VS 06G1666

■ Kompresoriaus technologija: naujoviška variklio 
technologija su aerodinaminiu ventiliatoriumi

■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 
slenkamuoju reguliatoriumi

■ „Švelnus“ įjungimas
■ Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
■ „Turbofunkcija“ ypač galingam dulkių įsiurbimui
■ Rankena „Ergoplus“ su komsu keturių dalių prie-

dais: šepetėlis dulkėms valyti, antgalis baldams 
ir teleskopinis antgalis kampams valyti (trumpas 
ir ilgas)

■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 
„Clip“ užraktu

■ Tylus fi ksuojamasis grindų siurbimo antgalis 
(siurbimo plotis 280 mm)

■ Sistema „Air fl ow control“
■ „Air safe“
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ Talpa: 6 l
■ Lengvai keičiami dulkių maišeliai – 

„One-step“ sistema
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

u higieniška sklende
■ Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo fi ltras
■ Elektrinis fi ltro keitimo indikatorius
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ 2 praktiškos rankenos dulkių siurbliui nešti
■ 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina 

maksimalų mobilumą ir negadina grindų
■ Svoris: 6,1 kg, be reikmenų
■ Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 1600 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ Svoris: 8,6 kg

■ Kompresoriaus technologija: naujoviška variklio 
technologija su aerodinaminiu ventiliatoriumi

■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 
slenkamuoju reguliatoriumi

■ Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
■ Rankena „Ergo“
■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 

„Clip“ užraktu
■ Tylus fi ksuojamasis grindų siurbimo antgalis 

(siurbimo plotis 280 mm)
■ Komplekte 3 specialūs antgaliai ištraukiamoje 

talpykloje
■ Triukšmo slopinimo izoliacija
■ Sistema „Air fl ow control“
■ „Air safe“
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ NAUJIENA! Oro išpūtimo fi ltro keitimo indikatorius
■ Talpa: 5 l
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX su

higieniška sklende
■ Maišelių keitimo indikacija
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ 3 besisukantys ratukai „swivel“
■ Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
■ Dulkių maišelis: VZ52AFGXL/ TYP GXL
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 1600 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 7,7 kg

■ Kompresoriaus technologija: naujoviška variklio 
technologija su aerodinaminiu ventiliatoriumi

■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 
srovės reguliatoriumi

■ Rankena „Ergo“
■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 

„Clip“ užraktu
■ Reguliuojamas grindų antgalis, siurbimo 

plotis 280 mm
■ 2 integruoti reikmenys: antgalis kampams 

valyti ir antgalis baldams valyti
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX su 

higieniška sklende
■ Talpa: 4 l
■ Maišelių keitimo indikacija
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ 3 besisukantys ratukai „swivel“
■ Svoris: 4,7 kg, be reikmenų
■ Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYP G
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 1600 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,3 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 6,4 kg
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VS 08G2032  VS 08G2469 VS 08G2485

Tikroji švara su „dynapower“.

■ Variklio galia: 100 – maks. 2400 W
■ „Turbofunkcija“ ypač galingam dulkių įsiurbimui
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

slenkamuoju reguliatoriumi
■ „Švelnus“ įjungimas
■ Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
■ Rankena „Ergoplus“ su komsu keturių dalių 

priedais: šepetėlis dulkėms valyti, antgalis 
baldams ir teleskopinis antgalis kampams 
valyti (trumpas ir ilgas)

■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 
„Clip“ užraktu

■ Reguliuojamas tyliai veikiantis grindų antgalis 
(siurbimo plotis 280 mm)

■ Lengvai keičiami dulkių maišeliai –
„One-step“ sistema

■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 
su higieniška sklende

■ Sistema „Air fl ow control“
■ „Air safe“
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ Konteineris „cycle-tech“ ištuštinamas 

higieniškai – atidarant iš apačios: talpa – 2,4 l
■ Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo fi ltras
■ Elektrinis fi ltro keitimo indikatorius
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ Talpa: 6 l
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina 

maksimalų mobilumą ir negadina grindų
■ Svoris: 6,3 kg, be reikmenų
■ Komplekte antgalis smulkioms gręžimo 

dulkėms susiurbti
■ Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 2400 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ Svoris: 9,3 kg

■ Variklio galia: 100 – maks. 2000 W
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

slenkamuoju reguliatoriumi
■ „Švelnus“ įjungimas
■ Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
■ Rankena „Ergoplus“ su komsu keturių dalių 

priedais: šepetėlis dulkėms valyti, antgalis 
baldams ir teleskopinis antgalis kampams 
valyti (trumpas ir ilgas)

■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 
„Clip“ užraktu

■ Reguliuojamas, tylus fi ksuojamasis grindų siurbimo 
antgalis su kilimų kėlikliu (siurbimo plotis 280 mm)

■ Lengvai keičiami dulkių maišeliai – 
„One-step“ sistema

■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 
su higieniška sklende

■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo fi ltras
■ Talpa: 6 l
■ Elektrinis fi ltro keitimo indikatorius
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina 

maksimalų mobilumą ir negadina grindų
■ Svoris: 6,1 kg, be reikmenų
■ Antgalis parketams valyti su kietų grindų 

šepečiu (siurbimo plotis 300 mm)
■ Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 2000 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ Svoris: 8,6 kg

■ Sunaudojama galia: 100, daugiausiai 2400 vatų  
■ Elektroninis siurbimo jėgos reguliavimas 

slankiuoju reguliatoriumi  
■ Variklio tolygioji paleistis   
■ Tyliai veikia net naudojant didžiausią galią  
■ „Turbo“ funkcija itin sunkiai išsiurbiamoms vietoms  
■ Rankena „Ergoplus“ su keturiais integruotais 

priedais: Šepetėlis baldams,   antgalis apmušalams 
ir teleskopinis antgalis tarpams – trumpas ir ilgas  

■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova 
ir „Clip“ sklende  

■ Perjungiamas, skleidžiamą triukšmą 
optimizuojantis antgalis metaliniu pagrindu 
ir „Clip“ sklende (siurbimo plotis 280 mm)  

■ „Air fl ow control“ sistema  
■ „Air safe“  
■ „Ultra HEPA“ higieninių fi ltrų sistema  
■  Filtro talpa: 6 l  
■  „One – Step“ fi ltrų sistema: lengvai 

keičiamas fi ltravimo maišelis  
■ Filtravimo maišelis „MEGAfi lt® SuperTEX“ 

su higienine sklende  
■ Lengvai pasiekiamas išpūtimo fi ltras  
■ Elektrinis fi ltrų keitimo indikatorius  
■ Judėjimo ir pastatymo padėtys  
■ Automatinis laido suvyniojimas  
■ Veikimo spindulys: 13 m  
■ 4 minkšti manevringi ratukai, 

saugantys grindų dangą  
■ Svoris: 6,1 kg (be siurbimui naudojamų priedų)  
■ Atsarginis fi ltravimo maišelis: VZ52AFP2/TYP P   
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VS 08G2212 VS 08G2010

■ Variklio galia: 100 – maks. 2200 W
■ „Turbofunkcija“ ypač galingam dulkių įsiurbimui
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

slenkamuoju reguliatoriumi
■ „Švelnus“ įjungimas
■ Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
■ Rankena „Ergoplus“ su komsu keturių dalių 

priedais: šepetėlis dulkėms valyti, antgalis 
baldams ir teleskopinis antgalis kampams 
valyti (trumpas ir ilgas)

■ Teleskopinis vamzdis su slenkamąja mova
■ Reguliuojamas tyliai veikiantis grindų 

antgalis (siurbimo plotis 270 mm)
■ Lengvai keičiami dulkių maišeliai –

„One-step“ sistema
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Sistema „Air fl ow control“
■ „Air safe“
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-Air II“
■ Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo fi ltras
■ Talpa: 6 l
■ Elektrinis fi ltro keitimo indikatorius
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina 

maksimalų mobilumą ir negadina grindų
■ Svoris: 6,1 kg, be reikmenų
■ Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 2200 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
■ Veiklos spindulys: 13 m
■ Svoris: 7,9 kg

■ Variklio galia: 100 – maks. 2000 W
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

slenkamuoju reguliatoriumi
■ „Švelnus“ įjungimas
■ Labai tylus, bet didelės siurbimo galios
■ Rankena „Ergoplus“ su komsu keturių dalių 

priedais: šepetėlis dulkėms valyti, antgalis 
baldams ir teleskopinis antgalis kampams 
valyti (trumpas ir ilgas)

■ Teleskopinis vamzdis su slenkamąja mova
■ Reguliuojamas tyliai veikiantis grindų antgalis 

(siurbimo plotis 280 mm)
■ Lengvai keičiami dulkių maišeliai – 

„One-step“ sistema
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-Air II“
■ Lengvai pasiekiamas oro išpūtimo fi ltras
■ Talpa: 6 l
■ Elektrinis fi ltro keitimo indikatorius
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 4 lengvai besisukantys ratukai užtikrina 

maksimalų mobilumą ir negadina grindų
■ Svoris: 5,5 kg, be reikmenų
■ Dulkių maišelis: VZ52AFP2/ TYP P
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 2000 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 5,5 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 8 kg
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VS 07G2222 VS 07G2212 VS 07G1842

Nejuntama net didžiulė galia: „technopower“

■ Variklio galia: 100 – maks. 2200 W
■ Bepakopis siurbimo galios reguliavimas koja 

valdomu slenkamuoju reguliatoriumi
■ Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir

 „Clip“ užraktu
■ Tylus fi ksuojamasis grindų siurbimo antgalis 

(siurbimo plotis 300 mm)
■ Parketų valymo antgalis (siurbimo plotis 300 mm)
■ Komplekte 3 specialūs antgaliai 

ištraukiamoje talpykloje
■ Triukšmo slopinimo izoliacija
■ Sistema „Air fl ow control“
■ „Air safe“
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ NAUJIENA! Oro išpūtimo fi ltro keitimo indikatorius
■ Talpa: 5 l
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Maišelių keitimo indikacija
■ 3 besisukantys ratukai „swivel“
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
■ Dulkių maišelis: VZ52AFG XL/ TYP GXL
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 2200 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 7,2 kg

■ Variklio galia: 100 – maks. 2200 W
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

slenkamuoju reguliatoriumi
■ Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
■ Rankena „Ergo“
■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir

 „Clip“ užraktu
■ Tylus fi ksuojamasis grindų siurbimo antgalis 

(siurbimo plotis 280 mm)
■ Komplekte 3 specialūs antgaliai 

ištraukiamoje talpykloje
■ Triukšmo slopinimo izoliacija
■ Sistema „Air fl ow control“
■ „Air safe“
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-Air II“
■ NAUJIENA! Oro išpūtimo fi ltro keitimo indikatorius
■ Talpa: 5 l
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Maišelių keitimo indikacija
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ 3 besisukantys ratukai „swivel“
■ Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
■ Dulkių maišelis: VZ52AFGXL/ TYP GXL
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 2200 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 7,1 kg

■ Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

slenkamuoju reguliatoriumi
■ Ypatingas triukšmo slopinimas – tik 73 dB
■ Ypač didelis koja valdomas reguliatorius
■ Rankena „Ergo“
■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 

„Clip“ užraktu
■ Tylus fi ksuojamasis grindų siurbimo antgalis 

(siurbimo plotis 300 mm)
■ Antgalis parketams valyti su kietų grindų 

šepečiu (siurbimo plotis 300 mm)
■ Komplekte 3 specialūs antgaliai 

ištraukiamoje talpykloje
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ Sistema „Air fl ow control“
■ „Air safe“
■ Talpa: 5 l
■ Maišelių keitimo indikacija
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 3 besisukantys ratukai „swivel“
■ Svoris: 5,6 kg, be reikmenų
■ Elektrinio šepečio prijungimo lizdas
■ Dulkių maišelis: VZ52AFGXL/ TYP GXL
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4,5 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 7,7 kg
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  VS 06G1802 VS 06G1832 VS 06G1831

„synchropower“: dizaino ir higienos harmonija.

■ „dynapower XXL heap“ 2400 W
■ Sunaudojama galia: 100, daugiausiai 2400 vatų
■ Elektroninis siurbimo jėgos reguliavimas 

slankiuoju reguliatoriumi
■ Variklio tolygioji paleistis 
■ Tyliai veikia net naudojant didžiausią galią
■ „Turbo“ funkcija itin sunkiai išsiurbiamoms vietoms
■ Rankena „Ergoplus“ su keturiais integruotais prie-

dais: Šepetėlis baldams, antgalis apmušalams ir 
teleskopinis antgalis tarpams – trumpas ir ilgas

■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 
„Clip“ sklende

■ Perjungiamas, skleidžiamą triukšmą 
optimizuojantis antgalis metaliniu pagrindu 
ir „Clip“ sklende (siurbimo plotis 280 mm)

■ „Air fl ow control“ sistema
■ „Air safe“
■ „Ultra HEPA“ higieninių fi ltrų sistema
■ Filtro talpa: 6 l
■ „One – Step“ fi ltrų sistema: 

lengvai keičiamas fi ltravimo maišelis
■ Filtravimo maišelis „MEGAfi lt® SuperTEX“ 

su higienine sklende
■ Lengvai pasiekiamas išpūtimo fi ltras
■ Elektrinis fi ltrų keitimo indikatorius
■ Judėjimo ir pastatymo padėtys
■ Automatinis laido suvyniojimas
■ Veikimo spindulys: 13 m
■ 4 minkšti manevringi ratukai, 

saugantys grindų dangą
■ Svoris: 6,1 kg (be siurbimui naudojamų priedų)
■ Atsarginis fi ltravimo maišelis: VZ52AFP2/TYP P 
■ Prijungimo galia: 300 – maks. 1800 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 4 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 4,7 kg

■ Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

srovės reguliatoriumi
■ Ypatingas triukšmo slopinimas – tik 74 dB
■ Rankena „Ergo“
■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 

„Clip“ užraktu
■ Tylus fi ksuojamasis grindų siurbimo antgalis 

(siurbimo plotis 300 mm)
■ Antgalis parketams valyti su kietų grindų 

šepečiu (siurbimo plotis 300 mm)
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ Talpa: 4 l
■ Maišelių keitimo indikacija
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 3 besisukantys ratukai „swivel“
■ Svoris: 4,7 kg, be reikmenų
■ 2 integruoti reikmenys: antgalis kampams

valyti ir antgalis baldams valyti
■ Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYPG
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,3 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 6,7 kg

■ Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

srovės reguliatoriumi
■ Rankena „Ergo“
■ Teleskopinis vamzdis su slenkančia mova ir 

„Clip“ užraktu
■ Reguliuojamas grindų antgalis, 

siurbimo plotis 280 mm
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-HEPA“
■ Talpa: 4 l
■ Maišelių keitimo indikacija
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 3 besisukantys ratukai „swivel“
■ Svoris: 4,7 kg, be reikmenų
■ 2 integruoti reikmenys: 

antgalis kampams valyti ir antgalis baldams valyti
■ Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYP G
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,3 l
■ Veiklos spindulys: 10 m
■ Svoris: 6,4 kg
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Tyliausias savo klasės dulkių siurblys:
„technopower sound & silence“.

Dėl „technopower sound & silence“ technologijos dulkių siurblys veikia neįtikėtinai 
tyliai – tik 72 dB (A) ir esant 1800 W galios. Tai prietaisas su pavyzdiniu triukšmo 
slopinimo mechanizmu. Ratukai rieda ypač tyliai. Taigi siurbiant nesigirdi jokio 
triukšmo: girdėsite muziką, telefono arba durų skambutį. Be to, Jūsų dulkių siurblio 
nesustabdys jokie dulkių gumulai.

VS 55E20 VK 20B02

■ Variklio galia: 300 – maks. 1800 W
■ Elektroninis siurbimo galios reguliavimas 

srovės reguliatoriumi
■ Rankena „Ergo“
■ Teleskopinis vamzdis su slenkamuoju 

reguliatoriumi
■ Reguliuojamas grindų antgalis, 

siurbimo plotis 260 mm
■ Dulkių maišelis MEGAfi lt®SuperTEX 

su higieniška sklende
■ Higieninių fi ltrų sistema „Ultra-Air II“
■ Talpa: 3,5 l
■ Siurbimo funkcijos užraktas, veikiantis, 

jeigu dulkų siurblyje nėra dulkių maišelio
■ Maišelių keitimo indikacija
■ Veiklos spindulys: 8 m
■ Paprasto pastatymo ir sudėjimo padėtys
■ Automatinis laido įtraukimas
■ 2 dideli galiniai ratukai/ 

1 priekinis varomasis ratas „swivel“
■ Svoris: 4,8 kg, be reikmenų
■ Reikmenys „2-in-1“:

antgalis kampams valyti ir antgalis baldams valyti
■ Dulkių maišelis: VZ52AFG1/ TYP G
■ Prijungimo galia: 100 – maks. 1800 W
■ Dulkių maišelis, naudingasis tūris: 3,5 l
■ Veiklos spindulys: 8 m
■ Svoris: 5,8 kg

■ 3 veiksmingi įkraunami akumuliatoriai
■ Su laikikliu/ įkrovikliu, kabinamu ant sienos
■ Įsiurbia sausą purvą ir trupinius
■ 2 pakopų fi ltravimas su mikrofi ltrais
■ Dulkių talpykla 340 ml
■ Oro išleidimo anga
■ Svoris: 0,7 kg
■ Rankenoje yra nedidelė žarna su 

šepetėliu baldams valyti
■ Dulkių maišeliai: VZ20000
■ Prijungimo galia: 100 – maks.
■ Svoris: 1,2 kg
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Tam tikras nuostabias formas gali pranokti dar puikesnės
prietaisų funkcijos. Naujoji „synchropower“ technologija
įkūnija techninių savybių, naudojimosi komforto ir lūkesčius
pranokstančią siurbimo galią. Tokiu būdu siurbimo kokybė ir
galia įgyvendinama kasdienybėje. Šie dulkių siurbliai ne tik
puikiai atrodo, bet ir tobulai siurbia: sinchroniškai suderina
visiškai skirtingus dalykus – dizainą ir švarą.

Idealios higienos ir ypatingos galios 
fi ltravimo sistema.

Naujoji „synchropower“ „rūpinasi“ ne tik akivaizdžiai idealia
švara, bet ir higiena – o tai nėra tas pats. Jo viduje
įmontuotas novatoriškas, trisluoksnis dulkių maišelis
MEGAfi lt® SuperTEX. Tai išskirtinės dulkių sulaikymo
galimybės ir pastovi siurbimo galia. Iki 99 % viso purvo ir
smulkių dulkių dalelių sulaikomos čia pat. Dėl „Ultra Air II“
higieninio fi ltravimo išpučiamas oras yra ne mažiau
švaresnis už patalpų orą.

VZ52AFP2
Filtro maišeliai (P), skirti VS08G. 
MegaFiltPlus, 5,5 l neto/ Super Textile / 5 maišeliai 
+ 1 mikrofi ltras + 1 pastovus motoro fi ltras 
(plaunamas), naujas plastmasinis perlenkimas 

VZ52AFG1
Filtro maišeliai (G), skirti VS07G / VS06G ir 
 VS5 MegaFiltSuperTex, 3,5 l neto/ 5 maišeliai 
+ mikrofi ltras “du viename” tinka abiem serijoms 

VZ92H61 
Filtro maišeliai (H), skirti VS6

VZ71AFK
Filtro maišeliai (K), skirti G1500 arba 
VS01G600/G400

VZ151HFB
Hepafi ltras H12, skirtas VS08

VZ54000
Hepa/S klasės fi ltras

VZ51AFABC
Filtro maišeliai (A) ir (B), skirti 
VS2/VS91…/VS902..

VZ52AFEFD
Filtro maišeliai (D) ir (F), skirti VS7, 
VS5, visiems mod.;

VZ52AFGXL 
fi ltro maišeliai (GXL tipo) modeliui VS07G 
„MegaFiltSuperTex“,maks. 5 l, 4,5 l neto/
„Super Textile“ / 5 maišeliai + 1 smulkus fi ltras, 
naujas plastikinis antvožas  
 
VZ10TFG 
medžiaginis fi ltras modeliui VS06  

VZ190AFB
Aktyvios anglies fi ltras, skirtas dinamiško 
galingumo VS08G1860

VZ152HFB
Hepafi ltras, skirtas VS07..

VZ153HFB 
Hepafi ltras, skirtas VS06…

VZ192MAF 
Kombinuotas anglies mikrofi ltras, skirtas VS06..

VZ122HDT
15 drėgnų servetėlių pakuotė, skirta „Siemens” 
VS07G1822, akmuo ir medis

Dulkių siurblio reikmenys
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