
Špičková ovladatelnost zaručuje bezproblémové vysávání
Lehčí, ovladatelnější, snadněji uskladnitelný. S vysavačem UltraOne Green, 
který je vybaven systémem Multi Room™, parkovacími zarážkami, snadno 
vyměnitelným filtrem a 12 m dlouhou hadicí, je radost uklízet. Filtr Allergy Plus 
navíc přispívá ke zdravější domácnosti.

Bezhlučnost s technologií Silent Air™
Díky naší inovační technologii Silent Air™ nebudete vysáváním nikoho rušit. 
Vysavač UltraOne Green je vybaven vylepšenou bezhlučnou hadicí a 
bezhlučnou, avšak mimořádně účinnou hubicí FlowMotion Extreme. Hladina 
hluku je v důsledku toho pouhých 66 dB.

O 65 % nižší spotřeba energie
Rozdíl v energetické náročnosti mezi novým 
vysavačem UltraOne Green a běžným vysavačem o 
příkonu 2 100 W je nesrovnatelný. UltraOne Green totiž 
spotřebuje o 65 % méně energie. A to je jen jeden z 
mnoha důvodů, proč je UltraOne Green naším úplně 
prvním vysavačem v energetické třídě A.

Efektivní proudění vzduchu pro prvotřídní sací 
výkon
Za vynikajícím sacím výkonem stojí nejen silný motor, 
ale také vysoce efektivní průtok vzduchu a účinná 
hubice FlowMotion™ Silent. Proudění vzduchu uvnitř 
vysavače UltraOne je utěsněno od hubice až po výstup 
pro vysoce účinné vysávání.

70 % materiálu z recyklovaných plastů
Trvalá udržitelnost ve vysávání existuje. Vysavač 
UltraOne Green je ze 70 % vyroben z recyklovaného 
plastu a neobsahuje jediné procento PVC. Obal je 
dokonce vyroben ze 100% recyklovaného materiálu. Až 
skončí životnost vysavače, je možné zrecyklovat celých 
92 % spotřebiče.

Specifikace a benefity

• Indikace plného sáčku
• Integrované parkovací úchyty
• 2 prachové sáčky
• Regulace výkonu
• Měkká kolečka
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Barva Černá recyklovaná
Technologie Sáčkový
Max. příkon (W) 850
Akční rádius (m) 12
Hlučnost dB(A) 65
Přibližná hodnota roční spotřeby 
(kWh) 26.8

Velikost (l) a typ sáčku 5, s-bag Ultra Long Performance
Typ filtru Omyvatelný Allergy Plus™ filtr
Hubice Flow Motion
Délka kabelu (m) 9
Hmotnost (kg) 5.8
Rozměry (mm) 255x307x502
EAN kód produktu 7332543564859
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