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Hívja területi képviselőnket!   

Jelen termékismertető nem minősül ajánlattételnek, a benne megfogalmazottak 
tájékoztató jellegűek.
Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Lux Hungária Kft.

2010-ben és 2011-ben 
a LUX márka elnyerte 

a Business Superbrands 
kitüntetést.

LUX
POWERPROF
EGY PROFI A PROFIKNAK

Műszaki adatok

Feszültség volt 230

Névleges teljesítmény watt 1.200

Szívóteljesítmény watt 322

Vákuum mbar 290

Légszállítás liter/sec 37

Zajszint dB(A) 73

Súly kg 6,2

Magasság cm 34

Átmérő cm 32

Kábelhosszúság m 15

Működési sugár m 18

Gégecső hossza m 2,5

Porzsák liter 10

INTELLIGENS AUTOMATA PADLÓSZÍVÓ FEJ 
A szabadalmaztatott Lux automata szívófej tudja, mi kell 
az Ön pad lójának. Automatikusan a felülethez igazítja a 
kefesort. A kettős forgócsuklónak köszönhetően páratlanul 
könnyedén irányítható, és az alacsony bútordarabok alatt 
is probléma nélkül tisztít. Az oldalsó szívás biztosítja, hogy 
minden szennyeződést maradéktalanul eltávolít.

KOMBINÁLT SZÍVÓFEJ 
A kisméretű kombinált szívófej 
ideális segítség a portörléshez, 
valamint a kárpitok és a füg-
gönyök tisztításához.

HASZNOS ALAPTARTOZÉKOK

LUX GARANCIA

• 2 év motorgarancia
•  országos és nemzetközi szervizhálózat
• kipróbálási lehetőség
•  kiegészítő tartozékok házhozszállítása
• LUX Royal Club tagság
•  kedvező részletfizetési lehetőségek…
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KEREK & KOMPAKT ERGONÓMIA

NAGY MÜKŐDÉSI SUGÁR

FELHASZNÁLÓBARÁT

KÖNNYEN MOZGATHATÓ

SZÍVÓTELJESÍTMÉNY

VÉDELEM

EGY PROFI A PROFIKNAK

A Powerprof révén a Lux egy nagy teljesítményű takarítórendszert kínál, amely megfelel az ipari 
szektor követelményeinek – valamennyi padlóburkolat gyors és hatékony tisztítása esetén. 
Így kiválóan alkalmas szőnyegpadlók, járólapok, PVC- és hajópadlók, ágybetétek kárpitok 
mindennapos takarításához, professzionális szinten!

A kerek formának és a kompakt 
méretnek köszönhetően a Power- 
prof könnyen mozgatható és jól 
irányítható.

A kúpos formájú és ru-
galmas gégecső nagyban 
megkönnyíti az Ön mun-káját 
a szennyeződések haté-
konyabb eltávolítása révén. 
A gégecső mindkét végén 
elhelyezkedő, 360°-ban el- 
forduló csatlakozóknak kö-
szönhetően a Powerprof 
használata még kényelme-
sebb!

HALK MŰKÖDÉS
Az optimális légáramlás és a zajelnyelő hab minimumra 
csökkenti a zajszintet.

A 18 méteres működési su-
gár megspórolja Önnek a 
meg-terhelő és kellemetlen, 
gyakori átdugaszolást.

A higiénikus tisztításnak nem 
csak hatékonynak, hanem 
erőfeszítésektől mentesnek 
is kell lennie. A Powerprof 
praktikus kialakítása révén 
használata kényelmes, mű-
ködtetése egyszerű!

A Powerprof könnyedén és 
zajmentesen követi Önt lépésről 
lépésre.

Az optimalizált légáramlás 
és a minőségi alkotóelemek 
nagy szívóteljesítményről gon- 
doskodnak.

Puha ütköző védi a 
bútort és a gépet is.

TAKARÉKOS
Teljes szívóerő vagy a takarékos ECO-fokozat?
A praktikus lábpedállal igény szerint választható!

IPARI MOTOR
Kifizetődő minőség: 1400 órát meghaladó motor-
élettartam.

TÁROLÓREKESZ
Praktikus elhelyezés, amely mindig kéznél van: 
nincs többé rendezetlen kábelhalmaz a beépített 
tárolórekesznek köszönhetően.

PRAKTIKUS SZÁLLÍTÓFOGANTYÚ
Formatervezett és ergonomikus fogantyú a kényelmes 
szállításhoz.

HATALMAS PORZSÁK
A szintetikus háromrétegű porzsák befogadó-
képessége 10 liter, és enyhe nedvesség esetén 
is szakadás biztos marad. A HEPA H10-es szűrő 
gondoskodik a higiéniáról és védi a motort.
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Lux Hungária Kereskedelmi Kft.
1145 Budapest, Jávor utca 5/a.
Magyarország
T: +36 1 422 4444
E: info@luxhungaria.hu
W: www.luxinternational.com  

Jelen termékismertető nem minősül ajánlattételnek, a benne megfogalmazottak 
tájékoztató jellegűek.
Kizárólagos magyarországi forgalmazó: Lux Hungária Kft.
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