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PORZSÁKOS 
PORSZÍVÓK

PORZSÁK NÉLKÜLI 
PORSZÍVÓK

ÁLLÓ ÉS RÚDPORSZÍVÓK

SZÁRAZ-NEDVES 
PORSZÍVÓK

ROBOTPORSZÍVÓK

PORSZÍVÓ KATEGÓRIÁK 
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HOGYAN VÁLASSZUNK  
PORSZÍVÓT?
A piacon rengeteg típus és modell érhető 
el, így felmerül a kérdés: milyen porszívót 
válasszunk? A válasz az egyéni igényektől, 
a padló típusától és az otthon méretétől 
is függ. Persze a legjobb eredmény több, 
specifikus készülék használatával érhető el.

Ami az alapos padlóápolást illeti, a SENCOR 
porzsákos és porzsák nélküli porszívók kiválóak. 
A SENCOR porzsákos porszívók nemcsak 
A-osztályú minősítéssel rendelkeznek, hanem 
maximálisan higiénikus kezelést is biztosítanak. 
A készülékek porzsákjai nagy szűrőképességűek, 
könnyen és higiénikusan cserélhetők, a HEPA 
szűrővel együtt pedig az allergiától szenvedők 
is bátran használhatják. A SENCOR prémium 
kategóriájú porzsákos porszívói rendkívül csendesen 
működtethetők, karbantartásuk könnyű és rengeteg 
tartozékkal felszereltek, melyek egy része a készülék 
borítása alatt található praktikus rekeszben tárolható.

A Multi Cyclone technológiás SENCOR porzsák 
nélküli porszívók a tartály telítettségétől függetlenül 
stabil szívóerővel rendelkeznek. A szennyeződések 
porzsák nélkül ugyanúgy összegyűjthetők 
és a tartály telítettsége könnyen szemmel követhető.

A többfunkciós porszívók száraz vagy nedves 
tisztításra is egyaránt képesek, ezért rendkívül 
praktikusak szőnyegek és kárpitok tisztításához.

Egy gyors konyhai takarítás, az autó kitakarítása 
és a bútorok alatt nehezen elérhető helyek tisztítása 
mind gyerekjáték a SENCOR vezeték nélküli 
porszívóival. Kemény padló és szőnyeg tisztítására 
egyaránt alkalmasak, A felmosó és a kivehető 
kézi porszívó funkciókkal pedig ideálisak kisebb, 
akár házon kívüli takarításra is. A beépített 
technikai vívmányok – mint például a sötétebb 
helyeken használható LED világítással rendelkező 
tisztítófej, a HEPA ciklon szűrőrendszer és a külön 
kitámasztást nem igénylő felépítés – mind a könnyű 
kezelhetőséget és precíz takarítást segítik.

Bízza a mindennapos házimunkát 
a robotporszívókra és élvezze, hogy tiszta 
otthon várja, amikor hazaér. A fejlett navigációs 
rendszernek és a nagy teljesítményű Li-ion 
akkumulátornak köszönhetően problémamentes 
porszívózásra és akár felmosásra is alkalmasak.

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

PORSZÍVÓK

4



Minden SENCOR porszívó garantáltan nagy hatékonyságú, precízen tervezett 
és piacvezető az egészségügyi szabványok terén is. A felhasznált anyagok, az 
egyedülálló gyártási folyamatok és a szabadalmaztatott technológiák garantálják 
azt a kimagasló használati értéket, amitől termékeink világszerte népszerűek.

Készülékeink alacsony energiaigényük ellenére is nagy teljesítményűek. A SENCOR 
porszívók anyagai és funkcionális jellemzői biztosítják a kompromisszumoktól mentes, 
hatékony és gazdaságos működést.

TELJESÍTMÉNY ÉS HATÉKONYSÁG

A többrétegű, mikroszálas, antibakteriális porzsák nyújtja 
az egyedi Clean Air levegőtisztító szűrőrendszer első 
szintjét. A HEPA szűrők még a legkisebb részecskéket is 
hatékonyan felfogják, biztosítva az optimális szűrést. 
A SENCOR porszívókkal otthona az egész család 
számára egészségessé is biztonságossá válhat.

LEVEGŐSZŰRÉS

A SENCOR PORSZÍVÓK  
EGYEDI JELLEMZŐI

HOME CARE 2019

Készülékeink motorjai kiváló teljesítményt, 
hatékony és minőségi üzemelést 
nyújtanak. Teljes mértékben megbízunk 
termékeinkben, ezért kínálunk TOVÁBBI 
6 év garanciát a magasabb kategóriájú 
porszívó modellekhez.

6 ÉV GARANCIA A MOTORRA

Minden bizonnyal értékelni fogja annak 
a lehetőségét, hogy otthonában bármikor 
porszívózhat anélkül, hogy felébresztené 
a gyerekeket vagy zavarná a többi családtagot.

CSENDES MŰKÖDÉS

              Wet Mop

Cyclonic Filtratio
n Multi Cyclone

59

              Wet Mop

Cyclonic Filtratio
n Multi Cyclone
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ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

ENERGIA – A legmagasabb energiahatékonysági osztály

SZŐNYEG – A legmagasabb szőnyegtisztítás 
hatékonysági osztály

KEMÉNY PADLÓ – A legmagasabb kemény padló 
tisztítás hatékonysági osztály

LEVEGŐTISZTÍTÁS – A legmagasabb szűrési 
hatékonysági osztály
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PORZSÁKOS
PORSZÍVÓK
Minden egyes új, klasszikus, porzsákos porszívó modell 
megjelenésével a lehetőségek határait feszegetjük. 
A SENCOR korszerű készülékei új alapokra helyezik 
a felhasználói kényelmet, a zajszintet és a higiéniát. Mindenki 
megtapasztalhatja, aki valóban kivételes minőségre vágyik.
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PORZSÁKOS
PORSZÍVÓK
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VÁLASSZA   
A KLASSZIKUST,  

VÁLASSZA  
 A TÖKÉLETEST

PADLÓÁPOLÁS
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Mi lehet az oka a porzsákos porszívók töretlen 
népszerűségének? A válaszhoz elegendő egy röpke 
pillantást vetni innovatív funkcióikra és páratlan 
tulajdonságaikra.

A SENCOR szemet gyönyörködtető kivitelben nyújtja ezeket 
a klasszikus készülékeket, a csinos külső ráadásul hatékony 
és nagy teljesítményű műszaki megoldásokat rejt. A 4 „A“ besorolás 
garantálja a legnagyobb hatékonyságú energiafogyasztást, 
a legjobb szőnyeg- és a hibátlan kemény padló tisztítást, valamint 
a lehető legkisebb mértékű por visszabocsátást.

A SENCOR legújabb porzsákos porszívói az egészséges 
és praktikus igényeknek megfelelők: korszerű szűrőrendszereik 
nagy teljesítményű HEPA H13 szűrőkkel rendelkeznek, amely 
az allergiások egészségéről is gondoskodik és a piacvezető csendes, 
mindössze 59 dB(A) üzemelést pedig emberek és házikedvencek is 
egyaránt értékelhetik. A SENCOR porzsákos porszívók használata 
kényelmes: a könnyű mozgatáshoz gumikerekekkel felszereltek; 
az XXL hosszú teleszkópos fém szívócsővel pedig bárhova 
elérnek. Emellett a piacon elérhető legnagyobb hatósugaruknak 
köszönhetően nagyobb területek egyszerre takaríthatók – 
a csatlakozóaljzat cseréje nélkül is.

TISZTÍTSON BÁRMIT TISZTÍTSON BÁRHOL
A nagy hatósugár rendkívül praktikus 
takarításkor. Minél nagyobb, annál 
kevesebbszer kell elektromos 
csatlakozóaljzatot váltania porszívózás 
közben. Egyes SENCOR porzsákos 
porszívók akár lenyűgöző 14 méteres 
hatósugarat is nyújtanak – ez jelenleg 
a legtöbb, ami a piacon elérhető.

• 4AAAA ECO Power teljesítmény, 
kiváló eredmény minden felületen

• Elsőrangú Silence Technology a 
csendes porszívózáshoz

• Complete care tartozékok, melyekkel 
a legjobb eredmények érhetők el 
otthon, a háziállatok körül és az 
autóban

• Clean Air HEPA H13 szűrő biztosítja 
a legmagasabb szintű szűrést, 
mely az allergiások egészségéről is 
gondoskodik

• Könnyű és ergonomikus működést 
biztosító távvezérlés 

MIÉRT VÁLASSZON  
SENCOR 
PORZSÁKOS 
PORSZÍVÓT?

PORZSÁKOS 
PORSZÍVÓK

PORZSÁKOS PORSZÍVÓK
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Porzsákos porszívó

SVC 9300BK 4AAAA ECO POWER
Ez a modern porzsákos porszívó csendes takarítást biztosít, mindössze 
59 dB (A) zajszint mellett. A készülék az összes háztartási feladatot 
ellátja, gondoskodik még az állati szőrök eltüntetéséről és az autó 
tisztításáról is – a legmagasabb energiahatékonysági és padlótisztítási 
teljesítmény mellett, kemény padlón és szőnyegeken egyaránt. 

A Clean Air HEPA H13 szűrő páratlan szűrést nyújt, akár allergiában 
szenvedőknek is. A könnyű kezelést az XXL extra könnyített ALU 

teleszkópos, állítható hosszúságú 
cső biztosítja, vízszintes és álló 
helyzetben is tárolható, akár 
takarítás közben is, valamint extra 
nagy működési hatósugárral (12 m) 
rendelkezik.

A készülék számos tartozékkal 
érkezik, melyek segítségével 
bármilyen helyen vagy helyzetben is 
megbirkózik a porszívózással. 
A takarítást egy 4 literes, szintetikus 
porzsák is segíti, a telítettséget pedig 
LED kijelző mutatja, hogy mikor 
szükséges cserélni a porzsákot.

PRAKTIKUS TARTOZÉK 
tároló

LED KIJELZŐ

TÁVIRÁNYÍTÓ 
az egyszerű és ergonomikus 

működtetéshez

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT
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JELLEMZŐK 
• Kiváló teljesítmény szinte bármilyen felületen
• 59dB(A) zajmentes technológia a csendes 

porszívózáshoz
• Clean Air HEPA H13 szűrő gondoskodik a 

legmagasabb szintű szűrésről az allergiások 
védelméhez

• Complete Care tartozékok az otthoni, 
a háziállatok körüli és autó takarításhoz

• Könnyű és ergonomikus működést biztosító 
távvezérlés

• 452 m2 hatótér, hogy minél kevesebbszer kelljen 
újra csatlakoztatni a készüléket

• Rendkívüli hatósugár 12 m (kábel hossza 9 m)
• XXL extra könnyű ALU teleszkópos cső, állítható, 

ergonomikus hosszúsággal
• 3x vízszintes és függőleges helyzetű parkoló 

helyzet az egyszerű tároláshoz vagy porszívózási 
szünethez

• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés 
és a padló védelme érdekében

• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítményszabályozás 

LED kijelzővel
• LED porzsák telítettség jelző

HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ 
Az extra hosszú és hajlékony résszívó fej rendkívül hasznos 
tartozék autó és egyéb nehezen hozzáférhető helyek 
tisztításához.

TARTOZÉKOK
1. TURBÓKEFE

2. MINI TURBÓKEFE

3. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

4. RÉSSZÍVÓ FEJ

5. KEFÉS FEJ

6. SZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ

7. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

1

3

6

2

5

4

7

59 452

Superior Silence

TULAJDONSÁGOK

PORZSÁKOS PORSZÍVÓK
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JELLEMZŐK
• Szinte bármilyen felület tökéletes takarításához
• Extreme Silence technológia 69 dB(A) a csendes porszívózáshoz
• Clean Air HEPA H13 szűrő és aktív szenes szagszűrő
• Complete Care tartozékokkal az otthoni, a háziállatok körüli és autó takarításához
• Könnyű és ergonomikus működést biztosító távirányítás
• 616 m2 lefedett terület, hogy minél kevesebbszer kelljen elektromos aljzatot váltani
• Rendkívüli hatósugár 14 m (vezeték hossza 11 m)
• XXL hosszú teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében

Porzsákos porszívó

SVC 9050BL 4AAAA ECO POWER
Ennek a porszívónak az elegáns kialakítása 4AAAA ECO Power teljesítményt 
rejt, így hatékony tisztítást nyújt szinte bármilyen felületen. A szagokat felfogó 
aktív szenes és Clean Air HEPA H13 szűrőknek köszönhetően még 
a kisállattartóknak sem kell lemondaniuk a friss és higiénikus környezetről, 
a kézi távirányító pedig rendkívül egyszerűvé teszi a használatot.

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

TULAJDONSÁGOK

TARTOZÉKOK
1. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

2. SZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ

3. RÉSSZÍVÓ FEJ

4. KEFÉS FEJ

5. TARTOZÉK TÁROLÓ

6. MINI TURBÓKEFE

7. TURBÓKEFE

8. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

1 2 3

4

6

8

7

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT
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1

JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Extreme Silence Technology 69 dB(A) a csendes porszívózáshoz
• Clean Air HEPA H13 szűrő gondoskodik az allergiások védelméről
• Complete Care tartozékok az otthoni, a háziállatok körüli és autó takarításhoz
• 616 m2 hatóterület, hogy minél kevesebbszer kelljen újra csatlakoztatni 

a készüléket
• Rendkívüli hatósugár 14 m (vezeték hossza 11 m)
• XXL hosszú teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekébe

TARTOZÉKOK
1. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

2. SZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ

3. RÉSSZÍVÓ FEJ

4. KEFÉS FEJ

5. TARTOZÉK TÁROLÓ

6. MINI TURBÓKEFE

7. TURBÓKEFE

8. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

TULAJDONSÁGOK

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

6

8

7

Porzsákos porszívó

SVC 9000BK 4AAAA ECO POWER
A készülék 6 év garanciával ellátott motorjával a lehető legjobb takarítási 
hatékonyságot nyújtja szőnyegen és kemény padlón egyaránt, 
az Extreme Silence Technology (69dB) és a gumírozott kerekek 
pedig nyugodt porszívózási élményt nyújtanak.

2
3

4

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

5

PORZSÁKOS PORSZÍVÓK
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JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Extreme Silence technológia 70 dB(A) a csendes porszívózáshoz
• Clean Air HEPA H13 szűrő, kiváló szűrőképesség gondoskodik az allergiások védelméről
• Complete Care tartozékok az otthoni, a háziállatok körüli és autó takarításhoz
• Borítás alatt tárolható tartozékok
• 380 m2 hatóterület, hogy minél kevesebbszer kelljen elektromos aljzatot váltani
• Hatósugár 11 m (vezeték hossza 8 m)
• Teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Vízszintes és függőleges parkoló helyzet, az egyszerű tároláshoz vagy porszívózási szünethez
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás és LED porzsák telítettség jelző

1
2 3

4

5

7

6

Porzsákos porszívó

SVC 8505TI 4AAAA ECO POWER
Teljes körű, kiváló eredményeket nyújtó készülék, legyen szó otthon, 
háziállatok körüli vagy autó takarításról.

A készülék AAAA besorolásának és HEPA H13 szűrőjének köszönhetően ideális választás 
még allergiások számára is. Használata rendkívül egyszerű az állítható hosszúságú 
XXL teleszkópos fémcső és a porszívóház alatt tárolható tartozékok segítségével.

TULAJDONSÁGOK

ENERGIA
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ENERGIA
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TARTOZÉKOK
1. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

2. SZÍVÓFEJ KEMÉNY PADLÓHOZ

3. RÉSSZÍVÓ FEJ

4. KEFÉS FEJ

5. TURBÓKEFE

6. MINI TURBÓKEFE

7. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT
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Porzsákos porszívó

SVC 8300TI 4AAAA ECO POWER
A legcsendesebb kompakt porszívó, amely a legkiválóbb 
besorolással rendelkezik energiafogyasztás, szőnyeg- és kemény 
padló tisztítás, valamint por visszabocsátás terén is, így kiváló 
választás otthonába.

Az optimális szűrésért a Clean Air HEPA H13 szűrő felel, ami az allergiások 
számára is megfelelő eredményeket biztosít. Az Extreme Silence 
technológiának köszönhetően a készülék mindössze 68 dB zajszintű, 
a könnyű kezelésért pedig az XXL méretű, állítható hosszúságú fém 
teleszkópos cső felel. Kompakt mérete ellenére a készülék összes tartozéka 
a borítás alatt tárolható.

JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Extreme Silence technológia 68 dB(A) a csendes porszívózáshoz
• Clean Air HEPA H13 szűrő, kiváló szűrőképesség az allergiások védelméhez
• Porszívóház alatt tárolható tartozékok
• 380 m2 hatótér, hogy minél kevesebbszer kelljen csatlakozóaljzatot váltani
• Hatósugár 11 m (vezeték hossza 8 m)
• XXL teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszal
• Vízszintes és függőleges parkoló helyzet, az egyszerű tároláshoz vagy porszívózási szünethez
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítményszabályozás
• Porzsák telítettség jelző

TULAJDONSÁGOK

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

TARTOZÉKOK
1. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

2. RÉSSZÍVÓ FEJ

3. KEFÉS FEJ

4. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

68

1

3

4

2

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

PORZSÁKOS PORSZÍVÓK
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JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Home-Pet-Car készlet bármilyen otthoni, háziállatokkal vagy autóval kapcsolatos feladathoz
• HEPA H13 szűrő az allergiások védelméhez, mosható mikrofilterrel
• Silence Technology 75 dB(A) az extra csendes porszívózáshoz
• 314 m² lefedett terület, hogy minél kevesebbet kelljen csatlakozóaljzatot váltani
• XXL teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Vízszintes és függőleges parkoló helyzet, az egyszerű tároláshoz 

vagy porszívózási szünethez
• 3,5 literes szintetikus porzsák, jobb szűrőképesség és higiénikus kiürítés
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás
• Porzsák telítettség jelző

Porzsákos porszívó

SVC 7550TI 4AAAA ECO POWER
Kiváló ár-érték arányú porszívó szinte bármilyen felület tisztításához, 
számos tartozékkal. Az SVC 7550TI hatékony porszívózást biztosít szinte 
bármilyen felületen, még a kisállatos vagy nagycsaládos háztartásokban 
is. 4AAAA energiafogyasztásával, takarítóteljesítményével szőnyegen 
és kemény padlón, valamint alacsony por visszabocsátásával hamar 
a kedvencévé válhat.

A készülék HEPA H13 szűrővel biztosít kiváló szűrést, az allergiában szenvedők számára 
is megfelelő eredményeket garantál. Lenyűgöző 314 m² hatóterével a nagytakarítás 
gyerekjáték és minimális számú csatlakozóaljzat cserét igényel. A Silence Technology – 
mindössze 75 dB (A) – és a gumírozott kerekek nyugodt élménnyé varázsolják 
a porszívózást. A 3,5 literes szintetikus porzsák pedig nemcsak hosszan tartó, de jobb 
levegőszűrést és higiénikus kiürítési lehetőséget is nyújt.

TULAJDONSÁGOK

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

TARTOZÉKOK
1. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

2. MINI TURBÓKEFE

3. SZÍVÓFEJ KEMÉNYPADLÓHOZ, RÉSSZÍVÓ FEJ

4. SZÍVÓFEJ KÁRPITHOZ

5. KOMBINÁLT RÉS ÉS KEFÉS SZÍVÓFEJ

6. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

3.5l

Silence Technology

75 dB

1 4

3 5

2

6

PADLÓÁPOLÁS
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ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

Porzsákos porszívó

SVC 7500BK 3AAA
Amennyiben a tökéletesen tiszta kemény padlófelületeket 
és a könnyen hozzáférhető tartozékokat preferálja, ne keressen 
tovább! A készülék 3AAA besorolású: a legjobb eredményt 
nyújtja energiafogyasztás és kemény padló tisztítás terén. 
A teljesítményt a HEPA H13 szűrő is segíti, ami kiváló szűrést 
biztosít még az allergiások számára is.

Nem csupán nagy teljesítményű és hatékony készülék, de könnyen 
kezelhető is, a Silence Technology-nak – mindössze 75 dB(A) – 
köszönhetően használata csendes. A 10 méteres hatósugarával 
és az XXL teleszkópos fémcsővel pedig bármilyen nehezen elérhető helyet 
is kitakaríthat – a lehető legkevesebb csatlakozócserével.

JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény
• HEPA H13 szűrő az allergiások védelméhez, mosható mikrofilterrel
• Silence Technology 75 dB (A) a nyugodt takarításhoz
• 314 m² hatótér a minimális számú csatlakozócseréhez
• XXL teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Vízszintes és függőleges parkoló helyzet, az egyszerű tároláshoz vagy 

porszívózási szünethez
• 3,5 literes szintetikus porzsák, jobb szűrőképesség és higiénikus kiürítés
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás
• Porzsák telítettség jelző

TULAJDONSÁGOK

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

3.5l

Silence Technology

75 dB

3AAA

1

3

2

TARTOZÉKOK
1. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

2. SZÍVÓFEJ KÁRPITOKHOZ

3. KOMBINÁLT RÉS ÉS KEFÉS SZÍVÓFEJ

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

PORZSÁKOS PORSZÍVÓK
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JELLEMZŐK 
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Silence Technology 75 dB (A) a nyugodt takarításhoz
• Clean Air HEPA H13 szűrő, kiváló szűrőképesség allergiában szenvedőknek
• Complete Care tartozékok az otthoni, a háziállatok körüli 

és autó takarításhoz
• XXL teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus 

hosszúsággal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés 

és a padló védelme érdekében
• Vízszintes és függőleges parkoló helyzet, 

az egyszerű tároláshoz vagy porszívózási szünethez
• 314 m2 hatótér, hogy minél kevesebbet kelljen 

elektromos aljzatot váltani
• Hatósugár 10 m (vezeték hossza 7 m)
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás
• Porzsák telítettség jelző

1

3

2

7
8

TARTOZÉKOK 
1. TURBÓKEFE

2. MINI TURBÓKEFE

3. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

4. RÉSSZÍVÓ FEJ

5. KEFE KIEGÉSZÍTŐ A KÁRPITTISZTÍTÓ FEJHEZ

6. KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ

7. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

8. SZÍVÓFEJ KEMÉNYPADLÓHOZ

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

Porzsákos porszívó

SVC 6920OR 4AAAA ECO POWER
Otthona és autója minden sarka egyaránt könnyen tisztítható 
a készülék 10 méteres hatósugarának és extra hosszú XXL teleszkópos, 
állítható hosszúságú fém csövének köszönhetően. A Complete Care 
tartozékokkal minden háztartás körüli feladathoz szükséges munkát 
elláthat, beleértve az autó tisztítását és a házi kedvencek utáni takarítást.

A kiemelkedő teljesítményen túl a készülék a legmagasabb besorolásokkal 
rendelkezik energiafogyasztás, szőnyeg- és keménypadló takarítás, valamint 
por visszabocsátás terén is. A HEPA H13 szűrő kompromisszumoktól mentes 
higiénikus környezetet biztosít az allergiában szenvedők számára is.

TULAJDONSÁGOK

4

5 6

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

3x Accessories

Silence Technology

75 dB

PADLÓÁPOLÁS
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TARTOZÉKOK 
1. TURBÓKEFE

2. MINI TURBÓKEFE

3. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

4. RÉSSZÍVÓ FEJ

5. KEFE KIEGÉSZÍTŐ A KÁRPITTISZTÍTÓ FEJHEZ

6. KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ

7. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

8. SZÍVÓFEJ KEMÉNYPADLÓHOZ

1

3
2

5

4 TARTOZÉKOK 
1. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

2. RÉSSZÍVÓ FEJ

3. KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ

4. KEFE KIEGÉSZÍTŐ A KÁRPITTISZTÍTÓ FEJHEZ

5. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

Porzsákos porszívó

SVC 6900GR 4AAAA ECO POWER
A porszívó HEPA H13 szűrővel, mosható mikró szűrővel és 3 literes 
szintetikus, jó szűrőképességű és higiénikus kiürítésű porzsákkal 
biztosít kompromisszumoktól mentes tisztaságot. A készülék kiváló 
jellemzőit az „A“ besorolású energiafogyasztás, szőnyeg- és kemény 
padló tisztítás, valamint porszűrés teszik teljessé. 

A gumírozott kerekek csendes és karcmentes mozgatást biztosítanak, az XXL méretű 
teleszkópos fémcső hossza pedig a felhasználóhoz igazítható. A Silence Technology 
csendes élménnyé teszi a takarítást.

JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Silence Technology – mindössze 75 dB(A) – a nyugodt takarításhoz
• Clean Air HEPA H13 szűrő, kiváló szűrőképesség allergiában szenvedőknek
• XXL teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Vízszintes és függőleges parkoló helyzet, az egyszerű tároláshoz 

vagy porszívózási szünethez
• 314 m2 hatótér a minimális számú csatlakozócsere 

érdekében
• Hatósugár 10 m (vezeték hossza 7 m)
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás
• Porzsák telítettség jelző

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

TULAJDONSÁGOK

Silence Technology

75 dB

3x Accessories

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

PORZSÁKOS PORSZÍVÓK

19



TARTOZÉKOK
1. KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ

2. KOMBINÁLT RÉSSZÍVÓ ÉS KEFÉS SZÍVÓFEJ

3. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

1

3

2

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

KEMÉNY
PADLÓ

Porzsákos porszívó

SVC 6001BK 3AAA
Amennyiben a praktikus szempontok számítanak, ez a porszívó 
nagyszerű választás, mivel egyszerre könnyen kezelhető és kitűnő 
eredményt biztosít. 

Három kategóriában rendelkezik „A“ minősítéssel energiafogyasztás, kemény 
padló tisztítás és por visszabocsátás, a HEPA E12 szűrő pedig megfelel a magas 
higiéniai követelményeknek.

TULAJDONSÁGOK

JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény
• Silence Technology – mindössze 78 dB(A) – a nyugodt takarításhoz
• HEPA E12 szűrő allergiában szenvedők számára
• XXL teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Vízszintes és függőleges parkoló helyzet, az egyszerű tároláshoz vagy porszívózási 

szünethez
• 314 m2 hatótér, hogy minél kevesebbet kelljen elektromos aljzatot váltani
• Hatósugár 10 m (vezeték hossza 7 m)
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás
• Porzsák telítettség jelző

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

3 LITERES SZINTETIKUS 
PORZSÁK

50%-kal hosszabb 
élettartam a papír 

porzsákokhoz képest

3l
78

HEPA E12

3AAA

PADLÓÁPOLÁS
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PORZSÁKOS PORSZÍVÓK
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Porzsákos porszívó

SVC 5501BK 3AAA

JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény
• Silence Technology – mindössze 75 dB 

(A) – a nyugodt takarításhoz
• HEPA H13 szűrő allergiában 

szenvedők számára
• Teleszkópos fémcső, állítható 

ergonomikus hosszúsággal
• Vízszintes és függőleges parkoló 

helyzet az egyszerű tároláshoz vagy 
porszívózási szünethez

• 201 m2 hatótér, hogy minél kevesebbet 
kelljen elektromos aljzatot váltani

• Hatósugár 8 m (vezeték hossza 5 m)
• Automatikus kábelcsévélés
• Porzsák telítettség jelző

TULAJDONSÁGOK

TARTOZÉKOK
1. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

2.  KÉSZÜLÉKEN TÁROLHATÓ KOMBINÁLT 

RÉSSZÍVÓ ÉS KEFÉS SZÍVÓFEJ

3. KÁRPITTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ

SVC 55OOWH SVC 5501BK

Könnyen kezelhető és tárolható kompakt porszívó. Könnyű 
súlya miatt a kezelése és használata is sokkal egyszerűbb.

A HEPA H13 szűrőnek és a mosható mikro szűrőnek köszönhetően 
az allergiában szenvedőknek is megfelelő higiéniai feltételeket biztosít.

2l
201

Silence Technology

75 dB

3AAA 2
x Accessories on B

oa
rd

1

3

2

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

KEMÉNY
PADLÓ

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

PADLÓÁPOLÁS
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SVC 45BL SVC 45WSVC 45BK SVC 45GR

TARTOZÉKOK
KOMBINÁLT RÉS ÉS KEFÉS SZÍVÓFEJ

Porzsákos porszívó

SVC 45RD

JELLEMZŐK
• 850 W nagy teljesítményű ECO 

motor
• Motor túlmelegedése ellen védő 

hőszabályozó
• 5 szintű szűrőrendszer
• Zajszint: 79 dB
• Műanyag cső
• Súly: 3,6 kg

ULTRA KOMPAKT,
könnyen hordozható 

és tárolható

TARTOZÉKOK 
a porszívón

TULAJDONSÁGOK

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

291

1,5l
1x

79

2
x Accessories on B

oa
rd3AAA

Kompakt, mégis nagy teljesítményű porszívó, amivel 
gyerekjáték a házimunka. A 3,6 kg súlyával könnyen 
kezelhető és szállítható, a hatékony 850 W ECO 
motorjával pedig alapos tisztítást biztosít.

Az ötszintes szűrőrendszer kiváló eredményeket biztosít, 
a motor túlmelegedését pedig beépített hőszabályozó védi. 
A gumírozott kerekekkel könnyen és karcmentesen 
mozgatható.

PORZSÁKOS PORSZÍVÓK
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PORZSÁK
NÉLKÜLI
PORSZÍVÓK
A modern, hatékony teljesítményű, HEPA szűrővel felszerelt, 
zajmentes – készülékek célja, hogy gazdaságosabb, porzsákok 
költsége nélküli alternatívát nyújtsanak.

24
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SPÓROLJON 
PÉNZT, 

FELEJTSE EL 
A PORZSÁKOT  

PADLÓÁPOLÁS
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Kiváló eredmény a porzsákok extra költsége nélkül? Igen, 
a SENCOR porzsák nélküli porszívóival ez is lehetséges!! 
A készülékek porgyűjtő tartályában elfér az egész 
háztartásban képződött por, átlátszó anyaga miatt pedig 
látszik, ha valami egyéb is a tartályba kerül. A legfinomabb 
porszemeket és a nagyobb részecskéket is egyaránt 
biztonságosan szívja fel, a Clean Air HEPA H13 szűrővel 
karöltve optimális szűrést biztosít még az allergiában 
szenvedőknek is.

Sőt, mindegy mennyire van tele a tartály, a Multi Cyclone 
szűrőrendszer mindig maximális szívóerőt biztosít. Büszkén 
állíthatjuk, hogy a SENCOR prémium porzsák nélküli porszívói 
4AAAA besorolásúak energiafogyasztás, szőnyeg- 
és keménypadló tisztítás, valamint por visszabocsátás terén is, 
így kiváló hatékonyságot biztosítanak – míg az alapmodelljeink 
is jó értéket képviselnek megfizethető áron.

PORZSÁK NÉLKÜLI  
PORSZÍVÓK

MIÉRT VÁLASSZON 
SENCOR PORZSÁK 
NÉLKÜLI 
PORSZÍVÓT?
• Multi Cyclone technológia az állandó, 

egyenletes teljesítményért
• 4AAAA ECO Power teljesítmény, 

kiváló eredmény minden felületen
• Complete Care tartozékokkal otthoni, 

háziállatok körüli és autó takarításához
• Clean Air HEPA H13 szűrő, mely 

allergiában szenvedők számára is 
megfelelő

• Alacsony üzemeltetési költségek – 
nincs szükség porzsákra

CIKLON HATÁS

CIKLON ÉS HEPA SZŰRÉS 
A porzsák nélküli porszívók ciklon 
hatással dolgoznak, az az a centrifugális 
erőt felhasználva szűrik ki a levegőből 
az apró részecskéket. A legtöbb 
részecske a porgyűjtő tartályban marad, 
a fennmaradó, legkisebb részecskéket 
pedig a HEPA szűrő fogja meg, így 
biztosítva a kompromisszumoktól mentes 
tisztaságot.

PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓK

27



A legmodernebb porzsák nélküli 
technológia, örvénylő légáramlással 
választja ki a porszemeket 
és szennyeződéseket a levegőből. 
A többszűrős módszer hatékony 
és folyamatos szívóerőt biztosít 
akkor is, ha a portartály megtelik.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 1080TI 4AAAA ECO POWER
Garantáljuk, hogy a 4AAAA ECO Power porzsák nélküli porszívó 
nyújtotta eredményeket még a legigényesebb felhasználók is 
megfelelőnek fogják találni. Kiváló teljesítményt biztosít szinte 
minden felületen, a Complete Care nyújtotta teljes körű takarítás 
a mellékelt tartozékokkal nagyszerű választás otthon, házi 
kedvencei utáni vagy autótakarításhoz is.

A Multi Cyclone technológia állandó szívóerőt biztosít, a Clean Air HEPA H13 
szűrő pedig az allergiában szenvedőknek is megfelelő mértékű levegőszűrést 
nyújt. Az alacsony, 78 dB-es zajszint, a 314 m2-es hatótér és az XXL fém 
teleszkópos cső mind a könnyebb kezelhetőséget biztosítják.

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Complete Care tartozékokkal otthoni, háziállatok körüli és autó takarításhoz
• Multi Cyclone technológia által biztosított állandó szívóerő
• Clean Air HEPA H13 szűrő, kiváló eredmények allergiában szenvedők számára is
• Alacsony zajszint 78 dB(A), csendes üzemeltetés
• 314 m2 hatótér, hogy minél kevesebbet kelljen elektromos aljzatot váltani
• Hatósugár 10 m (vezeték hossza 7 m)
• XXL 3,5 literes porgyűjtő tartály
• XXL fém teleszkópos cső, állítható, ergonomikus hosszúsággal
• Vízszintes helyzetben tárolható, takarítás közben 

és hosszabb távon is
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló 

védelme érdekében
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás

Multi Cyclone rendszer

PADLÓÁPOLÁS
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EXTRA HOSSZÚ 
ÉS HAJLÉKONY 
RÉSSZÍVÓ FEJ
A szívófej rendkívül hasznos 
az autó belső terének 
és egyéb nehezen 
hozzáférhető helyek 
tisztításához.

TURBÓKEFE
A nagy teljesítményű forgókefe 
ideális szőnyegek mély 
tisztítására, haj, állatszőr, illetve 
egyéb szálak eltávolítására. 
A tisztítást gyorsabbá 
és hatékonyabbá teszi. 
A puha sörték 25%-kal növelik 
a porszívózás hatékonyságát.

ERGONÓMIA 
A könnyű szállíthatóságot 
biztosító, praktikus 
markolaton túl a készülék 
egy másik markolattal 
is rendelkezik 
a porgyűjtő tartály 
könnyű eltávolításához.

SZÍVÓFEJ 
KEMÉNYPADLÓHOZ
A szívófej gyengéd, csendes 
és tökéletes tisztítást nyújt 100% 
természetes szőrből készült 
keféjének köszönhetően, ideális 
bármilyen kemény padlófelületre 
(parketta, laminált padló, csempe, 
linóleum és márvány).

MINI TURBÓKEFE
A mini turbókefe ideális eszköz 
állatszőr összegyűjtésére 
és nehezen hozzáférhető részek 
tisztítására. Ideális szívófej az 
autóülések kárpitjáról nehezen 
tisztítható szőrszálak, valamint 
függönyök, lépcsők, párnák és 
egyéb textilfelületek tisztításához.

HEPA SZŰRŐ
A minőségi HEPA H13 
szűrő még a legkisebb 
porszemcséket 
és szennyeződéseket is 
felfogja, ezzel biztosítva 
az egészséges környezetet 
otthonában.

TULAJDONSÁGOK
314

Multi Cyclone

78

1

3

6

2

5

4

TARTOZÉKOK  
1. TURBÓKEFE

2. MINI TURBÓKEFE

3. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ ÁLLÍTHATÓ KEFÉVEL

4. RÉSSZÍVÓ FEJ, POROLÓKEFE

5. SZÍVÓFEJ KEMÉNYPADLÓHOZ

6. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

PORZSÁK NÉLKÜLI PORSZÍVÓK
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JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény szinte bármilyen felületen
• Multi Cyclone technológia által biztosított állandó szívóerő
• Clean Air HEPA H13 szűrő, kiváló szűrőképesség allergiában 

szenvedőknek
• Alacsony zajszint 78 dB(A), csendes üzemeltetés
• 314 m2 hatótér, hogy minél kevesebbszer kelljen újra 

csatlakoztatni a készüléket
• Hatósugár 10 m (vezeték hossza 7 m)
• XXL 3,5 literes porgyűjtő tartály
• XXL fém teleszkópos cső, állítható ergonomikus 

hosszúsággal
• Vízszintes parkoló helyzet az egyszerű 

tároláshoz vagy porszívózási szünethez
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a 

padló védelme érdekében
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás

Porzsák nélküli porszívó

SVC 1086TQ 4AAAA ECO POWER
Kiváló porzsák nélküli készülék, lenyűgöző szűrő rendszerrel! Ez a porzsák 
nélküli porszívó a Multi Cyclone technológiának köszönhetően, állandó 
szívóerőt biztosít, ami a Clean Air HEPA H13 szűrővel együtt a lehető legjobb 
eredményt nyújtja. Négy kategóriában is „A“ besorolású: energiafogyasztás, 
szőnyeg és kemény padló tisztítás, illetve por visszabocsátás. Ezek mind 
a készülék kiváló teljesítményét és minőségét igazolják.

Az alacsony, 78 dB(A) zajszintnek köszönhetően nyugodt élmény a takarítás, az XXL fém 
teleszkópos cső és a szintén XXL 3,5 literes porgyűjtő tartály pedig könnyen megbirkózik 
a felgyülemlett porral és szennyeződésekkel. 7 méter hosszú vezetékével és 314 m² 
hatóterével bárhová elérhet vele.

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

ENERGIA

KEMÉNY
PADLÓ

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

SZŐNYEG

KEMÉNY
PADLÓ

TULAJDONSÁGOK
314

Multi Cyclone

78

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

TARTOZÉKOK  
1. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

2. RÉSSZÍVÓ FEJ, POROLÓKEFE

3. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

1

3

2

PADLÓÁPOLÁS
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JELLEMZŐK
• Kiváló takarítóteljesítmény
• HEPA H13 szűrő, ideális allergiában szenvedőknek
• Home-Pet-Car tartozékok bármilyen feladathoz háztartásokban, háziállatok körül 

vagy az autóban
• Alacsony zajszint 75 dB(A), csendes üzemeltetés
• 314 m² hatótér a minimális számú csatlakozó cseréhez
• Teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• Vízszintes helyzetben tárolható, takarítás közben és hosszabb távon is
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás

Porzsák nélküli porszívó

SVC 1038GR 3AAA
Kompakt, könnyű, könnyen tárolható és kiváló teljesítményű. 
A háziállat tulajdonosok díjazni fogják a mellékelt Cat&Dog tartozékot. 

A ciklon technológia hosszan tartó teljesítményt, a Clean Air Dual HEPA H13 
szűrő pedig kiváló szűrést biztosít allergiában szenvedők számára is. 
A készülék 3AAA besorolású energiafogyasztás, keménypadló tisztítás és por 
visszabocsátás terén, ezért kiváló eszköz a csempe- vagy parkettaborítású 
otthonok tisztán tartására. Sőt, a mellékelt Home-Pet-Car tartozékokkal minden 
kisebb és nagyobb problémát könnyedén megoldhat házon belül és kívül is.

TULAJDONSÁGOK
314

1 l3AAA Cyclonic Filtratio
n

Silence Technology

75 dB

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

TARTOZÉKOK
1. TARTOZÉKTÁROLÓ

2. RÉSSZÍVÓ FEJ

3. UNIVERZÁLIS PADLÓ SZÍVÓFEJ ÁLLÍTHATÓ KEFÉVEL

4. MINI TURBÓKEFE

5. KEMÉNY PADLÓ SZÍVÓFEJ

6. KÁRPIT SZÍVÓFEJ

7. KEFÉS TARTOZÉK

8. HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ 

1 4
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Porzsák nélküli porszívó

SVC 1035TQ 3AAA 
Kompakt, könnyű súlyú, egyszerűen tárolható, kiváló teljesítményű, 
Cyclone Technology rendszerrel felszerelt készülék otthona tisztán 
tartására.

Sőt, a Clean Air kettős HEPA H13 szűrő ideális szűrést biztosít még az allergiában 
szenvedőknek is. A 10 m (vezeték hossza 7 m) hatósugárral és a fém teleszkópos, 
állítható hosszúságú ergonomikus csővel egyszerre akár 314m² területet is 
feltakaríthat, így gyorsabban és kényelmesebben végezhet feladataival, minimális 
számú csatlakozócserével.

JELLEMZŐK
• 3AAA besorolású: energiafogyasztás, kemény padló tisztítás és por visszabocsátás terén
• Flexi Reach hosszú és hajlékony résszívó fej, autó vagy nehezen hozzáférhető helyek 

tisztítására
• Alacsony zajszint 75 dB(A), csendes üzemeltetés
• 314 m² hatótér a minimális számú csatlakozócseréhez
• Teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• 1,0 literes porgyűjtő tartály
• Vízszintes helyzetben tárolható, takarítás közben és hosszabb távon is
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás

TULAJDONSÁGOK
314

1 l3AAA Cyclonic Filtratio
n

Silence Technology

75 dB

TARTOZÉKOK
1. TARTOZÉKTÁROLÓ

2. RÉSSZÍVÓ FEJ

3. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ ÁLLÍTHATÓ KEFÉVEL

4. KÁRPIT SZÍVÓFEJ

5. KEFÉS TARTOZÉK

6. FLEXI REACH HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ
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3

5

2

6

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

ENERGIA

LEVEGŐ-
TISZTÍTÁS

KEMÉNY
PADLÓ
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Porzsák nélküli porszívó

SVC 1025GR 3AAA
Hagyja el a porzsákot és élvezze a lehető legkényelmesebb 
használatot. A nagyméretű XL porgyűjtő tartály kiürítése 
nem is lehetne egyszerűbb, mindössze egyetlen 
gombnyomás. A Cyclone Technology pedig hosszan tartó, 
nagy teljesítményű működést garantál. 

A nem kívánt mikrorészecskéket is kiszűrő Clean Air HEPA H13 
szűrőt különösen az allergiában szenvedők fogják értékelni. 
A mellékelt tartozékok, valamint az extra nagyméretű (2 literes) 
porgyűjtő tartály segítenek megbirkózni bármilyen otthoni feladattal.

JELLEMZŐK
• 3AAA besorolás: energiafogyasztás, por visszabocsátás és kemény padló 

tisztítás terén
• Flexi Reach hosszú és hajlékony résszívó fej az otthoni és autóban nehezen 

elérhető helyekhez
• Alacsony zajszint 78 dB(A), csendes üzemeltetés
• 201 m² hatótér a minimális számú csatlakozócseréhez
• XXL teleszkópos fémcső, állítható ergonomikus hosszúsággal
• XL méretű, 2 literes porgyűjtő tartály
• Vízszintes helyzetben tárolható, takarítás közben és hosszabb távon is
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és padló védelme érdekében
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás

TULAJDONSÁGOK
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2l

Cyclonic Filtratio
n

3AAA
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TARTOZÉKOK
1. UNIVERZÁLIS PADLÓ SZÍVÓFEJ

2. FLEXI REACH HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

3. RÉSSZÍVÓ FEJ, POROLÓKEFE
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Ezzel a porzsák nélküli porszívóval kiváló eredményeket érhet 
el. A HEPA H13 szűrő tökéletes porelválasztást biztosít 
a levegőből, az alacsony zajszint kellemes élménnyé teszi 
a takarítást, a 176 m² hatótérnek köszönhetően pedig 
minimális alkalommal kell csatlakozót cserélnie.

A gumírozott kerekek csendes és gördülékeny mozgatást biztosítanak 
– anélkül, hogy megkarcolnák a laminált padló vagy egyéb, kemény 
burkolatú felületeket.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 730GR

TARTOZÉKOK
1. KEFÉS KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ

2. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

3. RÉSSZÍVÓ FEJ

1
3

2

JELLEMZŐK
• ECO power motor a hatékony tisztítóteljesítményért
• Clean Air HEPA H13 szűrő, kiváló szűrőképesség allergiában 

szenvedőknek
• Alacsony zajszint 76 dB(A), csendes üzemeltetés
• 176 m2 hatótér, hogy minél kevesebbszer kelljen újra csatlakoztatni 

a készüléket
• Hatósugár 7.5 m (vezeték hossza 5 m)
• 1,5 literes porgyűjtő tartály
• Fém teleszkópos cső állítható ergonomikus hosszúsággal
• Vízszintes helyzetben tárolható, takarítás közben 

és hosszabb távon is

TULAJDONSÁGOK
17676

1,5 l

Cyclonic Filtratio
n

3AAA

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT
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Rendkívül könnyen szállítható és működtethető, extra kompakt 
és könnyű porszívó. Kis mérete ellenére nagyszerű teljesítményt 
nyújt, alacsony zajszinten. 

A könnyen kiüríthető 1,5 literes porgyűjtő tartály és a készülék könnyű 
tárolása mind a praktikus mivoltát tükrözik.

Porzsák nélküli porszívó

SVC 510GR 

JELLEMZŐK
• ECO power motor a hatékony 

tisztítóteljesítményért
• EPA E10 szűrő, kiváló porelválasztás
• Alacsony zajszint 76 dB(A), csendes 

üzemeltetés
• 176 m2 hatótér, hogy minél kevesebbszer 

kelljen újra csatlakoztatni a készüléket
• Hatósugár 7.5 m (vezeték hossza 5 m)
• 1,5 literes porgyűjtő tartály
• Könnyű 2 részes műanyag cső
• Vízszintes helyzetben tárolható, takarítás 

közben és hosszabb távon is
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés 

és a padló védelme érdekében
• Automatikus kábelcsévélés
• Elektronikus teljesítmény szabályozás

SVC 510GR SVC 512VTSVC 511TQ

TARTOZÉKOK
1. KÁRPITTISZTÍTÓ FEJ

2. UNIVERZÁLIS PADLÓSZÍVÓ FEJ

3. RÉSSZÍVÓ FEJ

4. KEFÉS SZÍVÓFEJ

TULAJDONSÁGOK
17676

1,5 l

Cyclonic Filtratio
n

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ
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HÁZIÁLLAT
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ÁLLÓ ÉS RÚD-
PORSZÍVÓK
Képzeljen el egy olyan készüléket, amellyel kiválóan lehet porszívózni 
akár még fel is moshat vele, és semmi sem korlátozza Önt a mozgásban, 
mégis könnyű és egyszerűen kezelhető. Sőt, mindezeket túl: tételezzük 
fel, hogy a porszívó szőnyeg és kemény padló tisztítására egyaránt 
alkalmas, és az erős akkumulátorának köszönhetően akár az egész 
lakást vagy autót is kitakaríthatja vele – egyetlen töltéssel. Ráadásul 
a készülék elegáns és magas minőségű, így otthona büszkeségének is 
tekintheti. Nem kell hiába álmodoznia, a SENCOR vezeték nélküli álló 
és rúdporszívói ugyanis pontosan ezeket nyújtják önnek.
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A széleskörű használatnak köszönhetően, számos felületre 
alkalmasak, mindez egyetlen készülék segítségével. 
A SENCOR a vezeték nélküli álló és rúdporszívókat úgy 
tervezték, hogy kiváló eredményt biztosítanak szőnyegen 
és kemény padlón egyaránt, valamint a porszívózással 
egyidőben akár felmosásra is képesek legyenek.

A SENCOR álló és rúdporszívók a nagy teljesítményű, rövid töltési- 
és hosszú működési idejű Li-ion akkumulátorainak köszönhetően 
bármilyen nehéz körülmények között kiváló eredményeket érnek el. 
A saját motorral ellátott forgókefe és a LED világítással rendelkező 
szívófej egyaránt alapos tisztítást nyújt. A szívófej a szőnyegen 
és a keménypadlón egyaránt felszedi a port és az egyéb 
szennyeződéseket, a LED világítás pedig a sötétebb helyek tisztítását 
könnyíti meg. A vezeték nélküli álló ás rúdporszívók modern 
kivitelének része a 180°-ban forgó szívófej, amely könnyű súlyának 
és alacsony súlypontjának köszönhetően könnyen kezelhető 
és irányítható a használat során.

A készülékek a feladatuk végeztével könnyen szétszerelhetők 
és nem igényelnek kitámasztást, így tárolásuk és karbantartásuk 
nem is lehetne egyszerűbb.

ÁLLÓ  
ÉS RÚDPORSZÍVÓK

MIÉRT VÁLASSZON 
SENCOR VEZETÉK 
NÉLKÜLI ÁLLÓ 
ÉS RÚDPORSZÍVÓT?
• Vezeték nélküli kialakítás, 

kötöttségek nélkül
• Többfunkciós használat: szőnyeg és 

keménypadló tisztítás, nedves mop 
funkció, kivehető kézi porszívó

• Saját motorral ellátott forgókefés 
szívófej beépített LED világítással az 
alapos tisztításhoz

• A 180°-ban elforduló szívófejének 
és könnyű súlyának köszönhetően 
a készülék könnyen kezelhető és 
irányítható a bútorok között

ÁGYAK ALATT
EGYSZERŰ MEGOLDÁS 
A SENCOR vezeték nélküli álló és 
rúdporszívóknak még nehezen hozzáférhető 
helyek (alacsony bútorok és ágyak alatti 
részek) sem jelentenek kihívást. A 180°-ban 
elforduló szívófej könnyedén befér bármilyen 
szűk helyre, a beépített LED világítás pedig 
tisztán láthatóvá teszi, hogy hol kell még 
takarítania.

ÁLLÓ ÉS RÚDPORSZÍVÓK
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              Wet Mop
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Vezeték nélküli rúdporszívó

SVC 0825WH all-in-one
Ismerje meg az SVC 0825WH multifunkciós készüléket, melyet 
a legmodernebb, 380 W teljesítményű, digitális BLDC motor működtet. Emellett 
két tisztító rendszerrel és számos tartozékkal ellátott. A sokoldalú rúdporszívóhoz 
minden elképzelhető kiegészítő mellékelve van, a forradalmi, aktív padlótisztító 
technológiával pedig egyidejűleg porszívózhat és moshat fel otthonában.

A kiöntött leves vagy kávé sem jelenthet problémát, az Aqua8 rendszer 
gondoskodik a folyadék felszívásáról és felmosásáról is. A háziállat 
tulajdonosok értékelni fogják a Cat&Dog Mini motoros kefét, amely a 
rúdporszívó tartozéka, segítségével gyerekjáték az állatszőr feltakarítása 
bútorokról és más kárpitozott felületekről. A SVC 0825WH kiváló és 
könnyű vezérelhetőséget biztosít bútorok között a 180°-ban elforgatható 
szívófejnek és a könnyű súlyának köszönhetően. A magasan található 
helyek tisztítása sem jelent problémát.

TARTOZÉKOK
1. CAT&DOG MINI MOTOROS FORGÓKEFE

2. KOMBINÁLT KÁRPITTISZTÍTÓ ÉS POROLÓKEFE

3. RÉSSZÍVÓ FEJ

4. PUHA SÖRTÉS POLCTISZTÍTÓ ECSET

5. TÖBB SZÖGBEN DÖNTHETŐ KEFÉS SZÍVÓFEJ

6. HAJLÉKONY CSŐ

7. FLEXI REACH HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

JELLEMZŐK
• Nagy teljesítményű, 380 W digitális BLDC motor
• Rúdporszívó, multifunkciós, kivehető kézi porszívóval
• Teljes körű AQUA 8 szívóegység (permetezés, takarítás, folyadékok 

felszívása) 2 tartályos rendszerrel (0,4 l víztartály és 0,4 l 
gyűjtőtartály)

• Bármilyen felületre alkalmas, keménypadló felmosására is
• Extra könnyű ERGO FLEX 90°-ban hajlítható cső
• Porzsákmentes technológia, 0,5 literes tartály kapacitással
• Könnyű, csendes és egyszerűen kezelhető
• Külön motorral ellátott forgókefe a kompromisszumoktól mentes 

eredményekért
• Cat&Dog Mini motoros kefe 
• Kettő nagy teljesítményű 25,2 V Li-ion akkumulátor LED 

töltöttségjelzéssel
• Rövid töltési idő (4 óra) hosszú üzemidő (akár 2x 25 perc)
• Töltőállomás beépített tartozéktárolóval és tartalék akkumulátor töltővel
• 2 fokozat: nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő
• HEPA ciklonos szűrőrendszer
• Szívófej beépített LED világítással

PADLÓÁPOLÁS
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INNOVATÍV DIGITÁLIS 
BLDC 380W MOTOR 
Nagy teljesítményű 
és szívóerejű motor akár 
80 000 rpm maximális 
fordulatszámmal. A 
kevesebb forgókomponens 
garantálja a motor hosszú 
élettartamát.

FLEXI REACH 
A hosszú és hajlékony 
résszívó fejjel bárhová 
elérhet. Legyen szó a 
fűtőtest vagy szekrénysor 
háta mögötti falról, 
vagy az autó ülés alatti 
helyekről, semmi sem 
jelent akadályt.

TÖBB SZÖGBEN 
DÖNTHETŐ KEFÉS 
SZÍVÓFEJ
A több szögben dönthető kefés 
szívófejjel a magasan található 
helyek takarítása is gyerekjáték. 
Ideális mennyezeti ventilátorok, 
csillárok és magas bútorok 
tetejének portalanítására.

ERGO FLEX
Az extra könnyű ERGO 
FLEX 90°-ban fordítható 
csővel minden helyet 
kényelmesen elérhet. 
A legalacsonyabb 
bútorok alatt is 
gyerekjáték a takarítás.

TÖLTŐÁLLOMÁS 
TARTALÉK 
AKKUMULÁTORRAL
Praktikus, a készülék 
összes tartozékának 
tárolására, illetve 
a tartalék akkumulátor 
töltésére is alkalmas.

CAT&DOG MINI 
MOTOROS KEFE
A Cat&Dog Mini motoros 
kefe, ideális eszköz 
állatszőr felszedésére 
és a kárpitozott bútorok, 
illetve autóülések 
mélytisztítására.

BEÉPÍTETT 
LED VILÁGÍTÁS 
A LED világítással többé 
nem kerülheti el a figyelmét 
semmilyen szennyeződés. 
A motoros forgókefe 
kiváló eredményt biztosít 
bármilyen felületen.

SZÍVÓFEJ MOTOROS 
KEFÉVEL
A külön motorral ellátott 
forgókefe kiváló eredményt 
biztosít bármilyen felületen 
és hatékonyabb szőnyeg – 
tisztítást garantál, mindezt 
kiváló irányíthatósággal 
karöltve.

AQUA 8 NEDVES ÉS SZÁRAZ 
SZÍVÓEGYSÉG
Két tartályos kialakítás. A víztartály biztosítja 
a kefék megfelelő nedvességét 
a felmosáshoz, a por és a szennyeződések 
pedig egy különálló tartályba kerülnek. 
Az öntisztító forgókefe hatékony padló 
és szőnyeg tisztítást garantál akár 
3 000 rpm fordulatszámú sebességen.

ÁLLÓ ÉS RÚDPORSZÍVÓK
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Vezeték nélküli rúdporszívó

SVC 0725BK 4-in-1
Az SVC 0725BK 4-az-1-ben rúdporszívó korszerű, 400 W digitális 
motorjával könnyen és gyorsan érhet el kitűnő eredményeket. 
Könnyű, zajmentes és egyszerűen kezelhető, így ideális a 
mindennapos takarításhoz, vagy a magas helyek tisztítására. 
A felmosó funkcióval a kemény padlófelületek tisztítása is gyerekjáték.

A porszívóhoz tartozó számos tartozék megkönnyíti akár a bútorok 
tisztítását is. A Cat&Dog Mini motoros kefe csatlakoztatásával a kisállatok 
szőrének feltakarítása gyerekjáték, a beépített UVC világítás pedig minden 
megtisztított felületet fertőtlenít. A HEPA ciklonos szűrőrendszer, a szívófej 
világítás és a porzsákmentes technológia bármilyen háztartásban kiváló 
választássá teszik a készüléket.

JELLEMZŐK
• Digitális BLDC motor 400 W maximális teljesítménnyel
• Nagy teljesítmény 25,2 V és 2 500 mAh Li-ion akkumulátoros rendszer 

LED töltöttségjelzővel
• Rövid töltési idő (4 óra) és hosszú üzemidő (akár 50 perc)
• Nagy teljesítményű HEPA ciklonos szűrőrendszer
• Cat&Dog motoros kefe és UVC fertőtlenítő világítással
• 360º technológiával elérhető minden zug, a padlótól a plafonig
• Külön motorral ellátott forgókefe biztosítja az alapos tisztítást
• LED világítással ellátott szívófej a nehezen látható kosz kiszűréséhez
• Kiválóan és könnyedén kezelhető (180º-ban forgatható)
• Porzsák nélküli, XL porgyűjtő tartály űrtartalma: 0.5 l
• 3 sebességfokozat: Turbó, nagy teljesítmény, hosszú üzemidő
• Zajszint: 79 dB

              Wet Mop
2 in 1 Function

A 400 W DIGITÁLIS BLDC MOTOR ÉS A 3-SZOROS 
HEPA CIKLON SZŰRŐRENDSZER BIZTOSÍTJA A KIVÁLÓ 
SZÍVÓERŐT ÉS A PORSZÍVÓBÓL TÁVOZVÓ LEVEGŐ 
TISZTASÁGÁT

PADLÓÁPOLÁS
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NEDVES MOP 
FUNKCIÓ
A felmosó funkció 
makulátlanul tiszta padlót 
garantál. A felmosással még 
a legfinomabb szemcsék 
is eltűnnek és a padló 
elképesztően tiszta lesz.

INNOVATÍV DIGITÁLIS 
BLDC 400 W MOTOR
Nagy teljesítményű 
és szívóerejű motor akár 
100 000 rpm maximális 
fordulatszámmal. A 
kevesebb forgókomponens 
garantálja a motor hosszú 
élettartamát.

UVC LÁMPA
Az UVC világítás 
kiegészíti a kefés 
tisztítást és megduplázza 
a takarítás mértékét, 
ugyanis elpusztítja a 
megtisztított felületen 
található kártékony 
mikroorganizmusokat.

CAT&DOG MINI 
MOTOROS KEFE 
UVC LÁMPÁVAL
A Cat&Dog Mini motoros 
kefe, ideális eszköz állatszőr 
felszedésére és a kárpitozott 
bútorok, illetve autóülések 
mélytisztítására.

7

TARTOZÉKOK
1. FALRA SZERELHETŐ TÖLTŐÁLLOMÁS

2. PUHA SÖRTÉS POLCTISZTÍTÓ ECSET

3. KOMBINÁLT POROLÓKEFE ÉS KÁRPITTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ

4. POROLÓKEFE ÉS RÉSSZÍVÓ FEJ KOMBINÁCIÓ

5. HAJLÉKONY CSŐ

6. TÖBB SZÖGBEN DÖNTHETŐ KEFÉS SZÍVÓFEJ

7. CAT&DOG MINI KEFE UVC LÁMPÁVAL

1

2

6

3 4

5
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JELLEMZŐK
• Levehető kézi egység
• Nagy teljesítményű, hosszú élettartamú digitális motor 400 W 

teljesítménnyel
• Erőteljes 25,2 V-os Li-ion akkumulátor, nagy kapacitással, 

2500 mAh-val
• Rövid töltési idő (4 óra) és hosszú működési idő 

(akár 50 perc)
• Háromszintű HEPA ciklon szűrőrendszer
• Független motorral ellátott forgókefe kiváló 

eredményt biztosít bármilyen típusú padlón
• Cat&Dog Mini motoros kefe
• 360°-os technológia, amely kiváló 

manőverezhetőséget tesz lehetővé
• Porzsák nélküli technológia, 

XL portartály (0,5 l)
• 3 működési sebesség: turbó, nagy sebesség 

és meghosszabbított porszívózási idő
• Zajszint: 79 dB

Vezeték nélküli rúdporszívó

SVC 8725GD 3-in-1
A 3 az 1-ben kialakítású rúdporszívó korszerű, 400 W digitális motorjával 
könnyen és gyorsan érhet el kitűnő eredményeket. Könnyű, zajmentes 
és egyszerűen kezelhető, így ideális a mindennapos takarításhoz, vagy 
a magas helyek tisztítására. 

A porszívóhoz tartozó tartozékok megkönnyíti akár a bútorok tisztítását is. A Cat&Dog Mini 
motoros kefe csatlakoztatásával a kisállatok szőrének feltakarítása gyerekjáték. A HEPA 
ciklonos szűrőrendszer és a porzsákmentes technológia bármilyen háztartásban kiváló 
választássá teszi a készüléket.

CAT&DOG MINI 
MOTOROS KEFE
A Cat&Dog Mini motoros 
kefe, ideális eszköz 
állatszőr felszedésére 
és a kárpitozott bútorok, 
illetve autóülések 
mélytisztítására.

TARTOZÉKOK
1. FALRA SZERELT TÖLTŐÁLLOMÁS

2. KOMBINÁLT KEFÉS SZÍVÓFEJ

3. KOMBINÁLT RÉSSZÍVÓFEJ ÉS PORKEFE

4. CAT&DOG MINI MOTOROS KEFE

1

2

3

4
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JELLEMZŐK
• 3 az 1-ben kialakítású álló porszívó felmosó funkcióval és kivehető kézi 

porszívóval
• Vezeték nélküli, teljes mértékben szabad mozgástér
• Hosszú, akár 85 perces üzemidő
• Egyidejű porszívózás és felmosás lehetősége
• Kivehető kézi porszívó a bútorok és autó egyszerűbb takarításához
• Forgókefe és LED világítású szívófej a nehezen elérhető részek tisztításához
• Ergonomikus nyél
• A 180°-ban forgó szívófejnek és könnyű súlyának köszönhetően, könnyen 

és kiválóan kezelhető
• Nem igényel kitámasztást átmeneti és huzamosabb ideig történő tároláshoz
• Nagy teljesítményű 40,7 V Li-ion akkumulátor rövid töltési idővel (4-5 óra)
• HEPA ciklon szűrőrendszer a maximális higiéniáért
• 2 fokozat: nagyobb teljesítmény, 

hosszabb üzemidő
• Porzsákmentes technológia, 0,5 literes 

tartály kapacitással
• Zajszint: 75 dB
• Súly: 3 kg

Vezeték nélküli álló porszívó

SVC 0741YL 3-in-1
Az SVC 0741YL vezeték nélküli 3 az 1-ben kialakítású álló porszívóval 
egyszerre porszívózhat és moshat fel, teljesen szabadon. A kivehető kézi 
porszívóval is felszerelt vezeték nélküli álló porszívó könnyű, csendes és 
egyszerűen kezelhető. A készülék gyors és kiváló megoldást nyújt 
a mindennapos porszívózásra és felmosásra, melyeket így egy füst alatt 
elintézhet – a padló burkolatától függetlenül. Sőt, a kivehető kézi porszívó 
praktikus bútorok és autó takarításához is.

A készülék nagy teljesítményű Li-ion akkumulátorral (2200 mAh) van ellátva, 
amely rövid töltést (4-5 óra) és hosszú üzemidőt (akár 85 perc) biztosít. 
A kompromisszumoktól mentes higiéniáért a HEPA ciklon szűrőrendszer felel. 
A saját motorral ellátott forgókefe kiváló eredményt biztosít bármilyen felületen 
és hatékonyabb szőnyegtisztítást garantál. A beépített LED világítással ellátott, 
180°-ban dönthető szívófejjel még a legnehezebben hozzáférhető rések is 
könnyedén megtisztíthatók.

SVC 0740BL SVC 0741YL

              Wet Mop
2 in 1 Function

              Wet Mop
2 in 1 Function
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NEDVES MOP 
FUNKCIÓ 
A felmosó funkció 
makulátlanul tiszta padlót 
garantál. A felmosással még 
a legfinomabb szemcsék 
is eltűnnek és a padló 
elképesztően tiszta lesz.

KÉZI PORSZÍVÓ 
Praktikus megoldás gyors 
takarításra a ház körül vagy 
az autóban. A készülék 
könnyen levehető és mindig 
üzemkész.

NEM IGÉNYEL 
KITÁMASZTÁST
Sosem volt könnyebb rövid 
szünetet tartani takarítás 
közben. Mivel porszívó nem 
igényel kitámasztást, az álló 
porszívót könnyű elhelyezni 
és tárolni.

BEÉPÍTETT LED 
LÁMPA 
A LED világítással többé 
semmilyen szennyeződés 
nem kerüli el a figyelmét. 
A forgatható szívófej 
könnyen a bútorok alá fér 
és egyszerű irányítani.

1

2

3

TARTOZÉKOK
1. KOMBINÁLT RÉSSZÍVÓ FEJ POROLÓKEFÉVEL 

2. NEDVES MOP TARTÁLY 

3. NEDVES MOP FEJ

ÁLLÓ ÉS RÚDPORSZÍVÓK
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A 4 az 1-ben vezeték nélküli álló porszívó maximális, mozgási 
szabadságot nyújt. Könnyű, csendes és egyszerűen kezelhető, így 
bármilyen padlótípus mindennapos tisztítását teszi lehetővé. 
A Cat&Dog Mini motoros kefével ellátott kivehető kézi porszívó ideális 
állatszőr feltakarítására és kárpitozott bútorok, valamint autóülések 
mélytisztítására.

A készülék nagy teljesítményű, 25,2 V Li-ion akkumulátorral van ellátva, amely rövid 
töltést (4-6 óra) és hosszú üzemidőt (akár 50 perc) biztosít. A saját motorral ellátott 
forgókefe kiváló eredményt biztosít, a beépített LED világítással rendelkező szívófej 
pedig még a legfinomabb szemcséjű port is felfedi, így a sötétebb helyeken is 
alaposabban takaríthat.

A porzsák nélküli technológián alapuló kialakításnak köszönhetően, 
a porszívó egy 0,5 literes porgyűjtő tartállyal felszerelt, ami 
könnyen és egyszerűen kivehető, üríthető és tisztítható.

Vezeték nélküli álló porszívó

SVC 0625AT 4-in-1

JELLEMZŐK
•  4 az 1-ben kialakítású álló porszívó kivehető kézi porszívóval
• Teljes mértékben szabad mozgástér
• Hosszú, akár 50 perces üzemidő
• Cat &Dog szívófej saját motoros kefével, a kivehető kézi porszívóhoz
• LED világítású szívófej a sötét helyeken is alapos tisztítás 

biztosításához
• Ergonomikus nyél
• Kiváló kezelhetőség és könnyed manőverezés a bútorok körül 

a 180°-ban elforduló szívófejnek és a készülék könnyű súlyának 
köszönhetően

• Nem igényel kitámasztást átmeneti és huzamosabb tároláskor
• Nagy teljesítményű 25.2 V Li-ion akkumulátor rövid töltési idővel 

(4-6 óra)
• HEPA ciklon szűrőrendszer a maximális higiéniáért
• 2 fokozat: nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő
• Porzsákmentes technológia, 0.5 literes tartállyal
• Zajszint: 78 dB
• Súlya: 2.4 kg

NEDVES MOP 
FUNKCIÓ
A cserélhető nedves mop 
fejeknek köszönhetően még 
a legapróbb szemcsék is 
eltávolíthatók – a ragyogó 
tisztaságú padlóért.

LED VILÁGÍTÁS 
A nehezen elérhető 
helyek tisztítása többé 
nem okoz gondot a 
szívófej LED világításának 
köszönhetően.

KÉZI PORSZÍVÓ 
MOTOROS 
KEFÉVEL
A kivehető kézi porszívó 
Cat&Dog mini kefével az 
ideális eszköz kisállatszőr 
feltakarítására, 
illetve kárpitozott 
bútorok és autóülések 
mélytisztításához.

1

2

TARTOZÉKOK
1. 5 DB NEDVES MOP KENDŐ

2. NEDVES MOP TARTÁLY

3. CAT&DOG MINI KEFE

4. RÉSSZÍVÓ FEJ

5. POROLÓKEFE

6. TÖLTŐÁLLOMÁS

6

3 4
5

              Wet Mop
2 in 1 Function

              Wet Mop
2 in 1 Function

PADLÓÁPOLÁS
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Vezeték nélküli álló porszívó

SVC 8936TI

JELLEMZŐK
• Nedves mop funkcióval
• Teljes mértékben szabad mozgástér
• Hosszú, akár 60 perces üzemidő
• Egyidejű porszívózás és felmosás
• Forgókefe és LED világítású szívófej a nehezen elérhető 

részek tisztításához
• Ergonomikus nyél
• Kiváló kezelhetőség és könnyed manőverezés a bútorok 

körül a 180°-ban elforduló szívófejnek és a készülék 
könnyű súlyának köszönhetően

• Nem igényel kitámasztást átmeneti és huzamosabb ideig 
történő tároláskor

• Nagy teljesítményű 36V Li-ion akkumulátor gyors töltési 
idővel (4-5 óra)

• HEPA ciklon szűrőrendszer a maximális higiéniáért
• 2 fokozat: nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő
• Porzsákmentes technológia, 1,0 literes tartály kapacitás
• Zajszint: 78 dB
• Súlya: 2.7 kg

NEDVES MOP 
FUNKCIÓ
A cserélhető nedves mop 
fejeknek köszönhetően 
még a legapróbb 
szemcsék is eltávolíthatók 
– a ragyogó tisztaságú 
padlóért.

FORGÓKEFE
A saját motorral ellátott 
forgókefe kiváló eredményt 
biztosít bármilyen 
felületen és hatékonyabb 
szőnyegtisztítást garantál.

LED VILÁGÍTÁS 
A nehezen elérhető 
helyek tisztítása többé 
nem okoz gondot a 
szívófej LED világításának 
köszönhetően.

TARTOZÉKOK
1. 5 DB NEDVES MOP KENDŐ

2. NEDVES MOP TARTÁLY

3. FALRA SZERELHETŐ TÁROLÓ

Könnyű, csendes, könnyen kezelhető porszívó, amely gyors 
és egyszerű megoldást nyújt a mindennapos takarításra bármilyen 
felületen, beleértve a kemény padlófelületek felmosását is.  

Mivel a készülék vezeték nélküli kialakítású, így semmi sem állhat a mozgás 
útjába. A 180°- ban forgatható szívófej és a készülék könnyű súlya pedig 
kiváló és könnyű irányíthatóságot nyújt a bútorok között. Nagy teljesítményű, 
36V Li-ion akkumulátorral felszerelt, amely rövid töltési időt 
(4-5 óra) és hosszú, akár 60 perces üzemidőt biztosít. A saját 
motorral ellátott forgókefe kiváló eredményt nyújt bármilyen 
felületen és hatékonyabb szőnyegtisztítást garantál. A LED 
világítással rendelkező szívófej még a legfinomabb szemcséjű 
port is felfedi, így a sötétebb helyeken is alaposabb takarítást 
biztosít. A praktikus használat is szempont volt a készülék 
tervezésekor, ezért kitámasztás nélkül és elhelyezhető 
és tárolható.

1

2

3

              Wet Mop
2 in 1 Function
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JELLEMZŐK
• 2 az 1-ben kialakítású álló porszívó kivehető kézi porszívóval
• Teljes mértékben szabad mozgástér
• Hosszú, akár 55 perces üzemidő
• Korszerű motoros kefe Easy Clean öntisztító funkcióval
• Ergo Clean hajlítható nyél
• Kivehető kézi porszívó a bútorok és az autó kényelmes tisztításához
• Forgókefe és LED világítású szívófej a sötét helyek alapos kitisztításhoz
• Kiváló kezelhetőség és könnyed manőverezés a bútorok körül 

a 180°-ban elforduló szívófejnek és a készülék könnyű súlyának 
köszönhetően

• A készülék elhelyezése és tárolása során nem igényel kitámasztást
• Nagy teljesítményű 25,2 V Li-ion akkumulátor rövid töltési idővel 

(4-6 óra)
• HEPA ciklon szűrőrendszer a maximális higiéniáért
• 2 fokozat: nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő
• Porzsákmentes technológia, 0,5 literes tartály kapacitás
• Zajszint: 78 dB
• Súlya: 3 kg

Vezeték nélküli álló porszívó

SVC 8825TI 2-in-1
Az egyedi Ergo Clean hajlítható nyelével ez a vezeték nélküli álló porszívó könnyedén 
becsúsztatható nehezen elérhető részekre is, például bútorok mögé vagy az ágy alá. Kiváló 
kezelhetőség és könnyed manőverezés a 180°-ban elforduló szívófejnek és a készülék 
könnyű súlyának köszönhetően. 

Kivehető kézi porszívója ideális bútorok és az autó tisztításához. A készülék nagy teljesítményű, 
25,2V Li-ion akkumulátorral működik, amely rövid töltést (4-6 óra) és hosszú üzemidőt (akár 55 perc) 
biztosít. A saját motorral ellátott forgókefe kiváló eredményt nyújt bármilyen felületen és hatékonyabb 
szőnyegtisztítást garantál.

A Brush Easy Clean kefetisztító funkcióval a kefe tiszta marad és a sörték nem ragadnak össze. A 
porszívó töltőállomásba helyezésekor a nem kívánt szálak levágásra, a készülék bekapcsolásakor 
pedig a porgyűjtő tartályba kerülnek.

EASY CLEAN 
KEFETISZTÍTÁS 
A rendszer folyamatosan tisztán 
tartja a szívófej kefe részét 
a beleragadó haj- 
és egyéb szálaktól. A készülék 
töltőállomásba helyezéskor a nem 
kívánt szálak levágásra, majd 
a porgyűjtő tartályba kerülnek.

KÖNNYŰ, 
ERGONOMIKUS 
KIALAKÍTÁS 
Az Ergo Clean hajlékony 
nyéllel nincsenek 
elérhetetlen helyek. 
Igény szerint hajlítható, 
bútorok alá is befér.

TARTOZÉKOK
1. RÉSSZÍVÓ FEJ

2. POROLÓKEFE 

3. TÖLTŐÁLLOMÁS
1

3

2

              Wet Mop
2 in 1 Function
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JELLEMZŐK
• 2 az 1-ben kialakítású álló porszívó
• Teljes mértékben szabad mozgástér
• Hosszú, akár 50 perces üzemidő
• Kivehető kézi porszívó a bútorok és az autó kényelmes tisztításához
• Forgókefe és LED világítással rendelkező szívófej a sötét helyek alapos kitisztításhoz
• Ergonomikus nyél
• Kiváló kezelhetőség és könnyed manőverezés a bútorok körül a 180°-ban 

elforduló szívófejnek és a készülék könnyű súlyának köszönhetően
• Nem igényel kitámasztást átmeneti és huzamosabb ideig történő tároláskor
• Nagy teljesítményű 21,6 V Li-ion akkumulátor 4-6 órás töltési idővel
• HEPA ciklon szűrőrendszer a maximális higiéniáért
• 2 fokozat: nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő
• Porzsákmentes technológia, 0,5 literes tartállyal
• Zajszint: 78 dB
• Súlya: 2.4 kg

Vezeték nélküli álló porszívó

SVC 8621TI 2-in-1
Legyen szó otthona, vagy autója takarításáról, ezzel a 2 az 1-ben vezeték nélküli 
álló porszívóval és a kivehető kézi porszívóval mindig kiváló eredményeket érhet el. 
A forgókefét saját motor vezérli, így alaposabban tisztít és kiváló teljesítményt nyújt 
kemény padlófelületeken is.

A LED világítással rendelkező szívófejjel a sötétebb helyek is könnyen tisztíthatók. A készülék 
nem igényel kitámasztást – így bárhol, bármikor szünetet tarthat. A 180°-ban elforgatható szívófej 
és a készülék könnyű súlya kiváló kezelést és könnyű használatot biztosít bútorok alatt és között 
egyaránt. A takarítás során a kényelmet az ergonomikus nyél fokozza. A vezeték nélküli álló 
porszívó két sebességfokozaton üzemel: a nagy teljesítményű üzemmód alaposabb, a másik pedig 
a huzamosabb ideig tartó takarításhoz ideális.

KÖNNYEN TISZTÍTHATÓ 
A ciklonos HEPA szűrőrendszer 
elengedhetetlen a hatékony 
porszűréshez. A korszerű 
porzsák nélküli technológiának 
köszönhetően a készülék 
könnyen kivehető porgyűjtő 
tartályt és mosható szűrőt 
tartalmaz.

KIVEHETŐ KÉZI 
KÉSZÜLÉK 
A kézi porszívóval 
bármilyen kisebb 
takarítást elvégezhet 
házon belül és kívül 
vagy akár az autójában 
egyaránt.

TARTOZÉKOK
1. RÉSSZÍVÓ FEJ

2. POROLÓKEFE

3. TÖLTŐÁLLOMÁS

1

3

2

              Wet Mop
2 in 1 Function
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JELLEMZŐK:
• 2 az 1-ben kialakítású álló porszívó kivehető kézi porszívóval
• Teljes mértékben szabad mozgástér
• Hosszú, akár 45 perces üzemidő
• Kivehető kézi porszívó a bútorok és az autó kényelmes tisztításához
• Forgókefe és LED világítással rendelkező szívófej a sötét helyek alapos kitisztításhoz
• Ergonomikus nyél
• Kiváló kezelhetőség és könnyed manőverezés a bútorok körül a 180°-ban 

elforduló szívófejnek és a készülék könnyű súlyának köszönhetően
• Nem igényel kitámasztást átmeneti és huzamosabb ideig történő tároláskor
• Nagy teljesítményű 18 V Li-ion akkumulátor rövid töltési idővel (4-6 óra)
• HEPA ciklon szűrőrendszer
• 2 fokozat: nagyobb teljesítmény, hosszabb üzemidő
• Porzsákmentes technológia, 0,5 literes tartállyal
• Zajszint: 78 dB
• Súlya: 2.3 kg

Vezeték nélküli álló porszívó

SVC 8618GD 2-in-1
Amennyiben a praktikus megoldásokat preferálja, ez a 2 az 1-ben vezeték nélküli 
álló porszívó kiváló választás lehet az Ön számára. A bútorok és az autó tisztítása 
a kivehető kézi porszívóval gyerekjáték, a LED világítással rendelkező szívófejjel 
a sötét helyek és megtisztíthatók, a 180°-ban forgatható szívófej pedig kiváló 
kezelést és könnyű használatot biztosít a bútorok körül.

A saját motorral ellátott forgókefe kiváló eredményt nyújt bármilyen kemény padlófelületen 
és hatékonyabb szőnyegtisztítást garantál. Bármikor tarthat szünetet, a készülék nem 
igényel kitámasztást, legyen szó átmeneti elhelyezésről vagy hosszabb tárolásról.

A porszívó nagy teljesítményű, 18 V Li-ion akkumulátorral rendelkezik, rövid töltési idővel 
(4-6 óra) és hosszú, akár 45 percig tartó üzemidővel.

LED VILÁGÍTÁS 
A szennyeződés a 
nehezen elérhető, 
sötét helyeken 
sem jelent többé 
problémát a szívófej 
LED világításának 
köszönhetően.

180°-BAN 
FORGÓ FEJ 
A 180°-ban 
elforduló szívófejnek 
köszönhetően könnyű 
manőverezni 
a bútorok körül.

1

2

3

              Wet Mop
2 in 1 Function

TARTOZÉKOK
1. RÉSSZÍVÓ FEJ

2. POROLÓKEFE

3. TÖLTŐÁLLOMÁS

PADLÓÁPOLÁS
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JELLEMZŐK:
• 2 az 1-ben kialakítású porszívó kivehető kézi egységgel
• Abszolút mozgásszabadság tápkábel nélkül
• Kivehető kézi egység bútorok, kis felületek vagy autók 

tisztításához
• Nagyon erős 22,2 V-os Li-Ion akkumulátor, töltési idő 4,5 óra, 

üzemidő akár 45 perc
• HEPA ciklon szűrőrendszer
• Saját motorral ellátott forgókefe a jobb szőnyegporszívózás érdekében
• Beépített LED világítással rendelkező szívófej a sötét helyek alapos 

kitisztításhoz
• Nem igényel kitámasztást átmeneti és huzamosabb ideig történő 

tároláskor
• Porzsákmentes technológia, 0,5 literes tartállyal

Vezeték nélküli álló porszívó

SVC 7822TQ 2-in-1

Legyen szó otthona, vagy autója takarításáról, ezzel a 2 az 1-ben 
vezeték nélküli álló porszívóval és a kivehető kézi porszívóval 
mindig kiváló eredményeket érhet el. A forgókefét saját motor 
vezérli, így alaposabban tisztít és kiváló teljesítményt nyújt 
kemény padlófelületeken is. 

A ciklonos HEPA szűrőrendszer elengedhetetlen a hatékony porszűréshez, 
még a legkisebb porszemcséket és szennyeződéseket is felfogja, ezzel 
biztosítva az egészséges környezetet otthonában. A beépített LED világítással 
rendelkező szívófejjel a sötét helyek és megtisztíthatók, a 180°-ban 
forgatható szívófej pedig kiváló kezelést és könnyű használatot biztosít 
a bútorok körül.

LED VILÁGÍTÁS 
A szennyeződés a 
nehezen elérhető, 
sötét helyeken 
sem jelent többé 
problémát a szívófej 
LED világításának 
köszönhetően.

180°-BAN 
FORGÓ FEJ 
A 180°-ban 
elforduló szívófejnek 
köszönhetően könnyű 
manőverezni 
a bútorok körül.

              Wet Mop
2 in 1 Function

TARTOZÉKOK
1. RÉSSZÍVÓ FEJ

2. POROLÓKEFE

3.  TÖLTŐÁLLOMÁS 

(SVC 7811WH KÉSZÜLÉK 

ESETÉN NEM TARTOZÉK)

SVC 7811WH SVC 7814VT SVC 7822TQ

1

2

3
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JELLEMZŐK
• Nedves és száraz tisztítás
• Töltőállomás adapterrel (falra szerelhető)
• Mosható állandó szűrő
• Akár 45 W elérhető teljesítmény
• Zajszint 80 dB
• LED töltöttségjelző
• Akár 15 perc üzemidő töltést követően

Vezeték nélküli morzsaporszívó

SVC 190W
Kézi porszívó, amely akár 15 perc üzemidőre is képes, kiváló 
nedves és száraz tisztításhoz egyaránt. A kefés szívófej ideális haj 
és szőrszálak eltávolításához, a résszívó fejjel pedig szűk helyeket 
is megtisztíthat.

Ha kiöntött valamit, a készülék nedves szívófejével azonnal feltakaríthatja. 
A készülék LED töltöttség jelzője jelzi, ha az akkumulátor lemerült. Ilyenkor 
egyszerűen helyezze a készüléket a töltőállomásra a következő feladatig.

SVC 190B SVC 190RSVC 190W

TARTOZÉKOK
1. KEFÉS SZÍVÓFEJ

2. RÉSSZÍVÓ FEJ

3. NEDVES SZÍVÓFEJ

1
2

3
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TÖBB-
FUNKCIÓS 
PORSZÍVÓK
A SENCOR többfunkciós, nedves és száraz porszívói 
páratlanok. Bármilyen felülettel megbirkóznak, 
szőnyeg-,kárpit- vagy akár még ablakmosásra is 
használhatók. Mindezt a lehető legjobb szűréssel 
történtek, így az allergiában szenvedőknek is ideálisak.
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TISZTÍTSON, TAKARÍTSON, 

IMÁDNI FOGJA!

PADLÓÁPOLÁS
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TÖBBFUNKCIÓS  
PORSZÍVÓK
A SENCOR többfunkciós, száraz-nedves porszívói 
bárki életét könnyebbé tehetik. Ezek a termékek alapos 
tervezés és precíz gyártás eredményei, igazán egyedi 
készülékek, számos felületen egyaránt használhatók 
porszívóként vagy felmosóként, ideálisak folyadékok 
felszívására, szőnyegek, kárpitozott bútorok tisztítására 
vagy akár még ablak tisztításra is! Ezen felül a készülékek 
minden művelethez szükséges tartozékkal rendelkeznek, 
így többletköltségek nélkül végezhet el mindent.

A nagy teljesítményű motor hatékony kettős szűrőrendszert vezérel, 
ami a ciklon hatás és vízszűrés nyújtotta előnyöket ötvözi egyetlen 
tartályban. Az allergiában szenvedőknek ideális a mosható HEPA 
E12 szűrő, amely optimális szűrést biztosít allergiások számára is.

A rendkívül hosszú kábel és az XXL extra könnyített ALU 
teleszkópos cső segítségével – melynek hossza ergonomikusan a 
felhasználó igényei szerint állítható – minden felülethez hozzáférhet 
és alaposan kitakaríthat. A praktikus működést a vízszintes 
helyzetben történő tárolás is elősegíti, a gumírozott kerekek pedig 
csendes és karcmentes, könnyed mozgatást biztosítanak.

MIÉRT VÁLASSZON 
SENCOR 
TÖBBFUNKCIÓS 
PORSZÍVÓT?
• Complete Care + száraz-nedves 

takarítás: optimális eredmények 
otthonában, háziállatai körül 
és az autójában

• Keménypadlók, szőnyegek 
és kárpitozott felületek porszívózása 
és nedves tisztítása, folyadékok 
felszívása, ablak tisztítás

• Nagy teljesítményű motor akár 
6 év garanciával

• Kettős szűrőrendszer, ötvözi a ciklon 
hatást és a vízszűrést

• Mosható HEPA E12 szűrő a kiváló 
szűréshez

• Minden szükséges tartozék 
mellékelve van

• Lenyűgöző hatósugár és működési 
terület

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓ A VÍZ EREJÉVEL
A tökéletes száraz porszívózáson túl 
a készülékekkel a padló, a kárpit és akár 
még az ablakok is erőfeszítés nélkül, 
könnyedén tisztíthatók.

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK
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KETTŐS RENDSZER: 
CIKLON HATÁS 
ÉS VÍZSZŰRŐ
A ciklon hatás és vizes 
szűrőrendszerek ötvözése egy 
közös tartályban. A tartályban 
gerjesztett ciklon légmozgás kiszűri 
a nagyobb részecskéket 
a levegőből, a víz pedig a finomabb 
port választja ki. A mosható HEPA 
E12 szűrő kiváló szűrést biztosít 
az allergiában szenvedők számára.

JELLEMZŐK
• Teljes körű nedves és száraz tisztítás otthon, a háziállatok körül és az autóban, 

az összes szükséges tartozékkal
• Kettős szűrőrendszer, amely a ciklon hatást és a vízszűrést ötvözi 

egy víztartályon belül
• Nagy teljesítményű 1600 W motor, kiváló teljesítmény szinte bármilyen felületen
• Mosható Clean Air HEPA E12 szűrő, amely a legjobb szűrést nyújtja allergiában 

szenvedőknek is
• XXL extra könnyített ALU teleszkópos cső ergonomikus, állítható hosszúsággal
• A motorra 6 év garancia 
• Vízszintes helyzetben tárolható, takarítás közben és hosszabb távon is
• Gumírozott kerekek a csendes üzemeltetés és a padló védelme érdekében
• Univerzális padló szívófej állítható kefével
• 9 m hatósugár (vezeték 6 m) és 254 m2 hatótér a minimális 

csatlakozó cseréhez
• Elektronikus teljesítmény szabályozás LED kijelzővel
• Zajszint 90 dB(A)

SVC 5001YL

Nevéhez hűen, ezzel a multifunkciós száraz-nedves porszívóval bármilyen 
feladatot elvégezhet. A készülékkel a porszívó funkción túl, kemény 
padlófelületeket, szőnyeget, kárpitozott felületeket is felmoshat, kiömlött 
folyadékokat takaríthat fel, és akár még ablak tisztításra is használható. Rövid időn 
belül garantáltan otthona nélkülözhetetlen kellékévé válik.

A nagy teljesítményű, 6 év garanciával ellátott 1600 W motor LED kezelőpanelen 
keresztül vezérelhető. A kettős szűrőrendszer egy víztartályban ötvözi a ciklon 
hatást és a vízszűrést, melynek hatékonyságát tovább fokozza a mosható HEPA 
E12 szűrő, amely a lehető legjobb szűrést biztosítja az allergiában szenvedőknek is.

A hosszú, automatikusan felcsévélhető vezeték széleskörű, 9 méteres 
hatósugarat és 254 m² hatóteret biztosít, így gyorsabban és praktikusabban 
végezhet a takarítással, minimális számú csatlakozócserével. Az XXL extra 
könnyített ALU teleszkópos csövet az ergonomikusan állítható hosszúságú 
nyél teszi praktikusabbá, a készülék tárolását pedig a vízszintes tárolás 
teszi egyszerűbbé. Gumírozott kerekek védik a padló felületét és csendes, 
könnyed mozgatást biztosítanak.

Száraz-nedves porszívó

SVC 5001YL

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓOTTHON HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT

AUTÓ

OTTHON

HÁZIÁLLAT
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TARTOZÉKOK

NEDVES KÁRPITMOSÓ FEJ
A mosófej ideális a kárpitozott 
felületek alapos mélytisztításához. 
A beépített szórófejjel könnyen 
és alaposan eltávolítja a koszt 
és a szennyeződéseket. Egy lépésben 
fújja, mossa és tisztítja.

TURBÓKEFE
A nagy teljesítményű, turbina 
vezérelt forgókefe ideális szőnyeg 
mélytisztításához, haj, állatszőr 
és egyéb szálak felszedéséhez stb. 
Gyorsabb és hatékonyabb tisztítást 
nyújt. A puha sörték 25%-kal növelik 
a porszívózás hatékonyságát.

MOSÓFEJ SZŐNYEG 
TISZTÍTÁSHOZ
Ideális mosófej szőnyegek alapos 
mélytisztításához. A beépített szórófejjel 
könnyen és alaposan eltávolítja a koszt 
és a szennyeződéseket. Egy lépésben 
fújja, mossa és tisztítja.

KEMÉNYPADLÓ SZÍVÓFEJ
A szívófej gyengéd, csendes és tökéletes 
tisztítást nyújt 100% természetes szőrből 
készült keféjének köszönhetően, ideális 
bármilyen kemény padlófelületre 
(parketta, laminált padló, csempe, 
linóleum és márvány).

MOSÓFEJ PADLÓ 
ÉS ABLAKTISZTÍTÁSHOZ
A padló mosófej kemény padlóhoz 
való kiegészítő ideális ablakok 
és kemény padlófelületek tisztításához. 
A tisztítószert a beépített szórófej 
közvetlenül a felületre fújja, a kosz 
és a szennyeződések gyors és alapos 
eltávolításáért. Egy lépésben fújja, 
mossa és tisztítja.

HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY 
RÉSSZÍVÓ FEJ
Az extra hosszú és hajlékony résszívó 
fejjel bárhová elérhet, legyen szó 
az autó belső teréről vagy más 
nehezen hozzáférhető helyről.

1.  MOSÓFEJ PADLÓTISZTÍTÁSHOZ 

ÉS ABLAK TISZTÍTÁSHOZ

1a. KEMÉNYPADLÓ SZÍVÓFEJ

1b. ABLAKLEHÚZÓ BETÉT

1c. FELMOSÓBETÉT FEJ

2. VÍZGYŰJTŐ SZÍVÓFEJ

3. HOSSZÚ HAJLÉKONY RÉSSZÍVÓ FEJ

4. KOMBINÁLT PADLÓ SZÍVÓFEJ

5. KÁRPIT SZÍVÓFEJ 10

6. KEMÉNY PADLÓ SZÍVÓFEJ

7. KÁRPIT MOSÓFEJ

8. RÉSSZÍVÓ FEJ

9. POROLÓKEFE

10. TURBÓ KEFE

1a

1c

2

3

4

5

7
9

10

8

6
1

1b

SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK
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Száraz-nedves porszívó

SVC 3001
Legyen szó száraz vagy nedves, durva vagy finom szemcsés 
szennyeződésről, a SENCOR többfunkciós porszívók bármilyen 
szennyeződéssel elbánnak.

A nagyméretű, 30 literes tartálynak köszönhetően nagyobb vízmennyiség 
sem jelent problémát. Ideális a lakás, garázs, pince vagy műhely takarítására, 
felújítási munkálatokhoz és bármilyen egyéb háztartási célra.

JELLEMZŐK
• 1400 W teljesítmény
• 5 szintes szűrőrendszer 
• Teleszkópos alumínium cső
• 250 W szívóerő
• Mosható bemeneti és kimeneti mikro szűrő
• Soft Start indítási funkció (csökkenti a 

készülék elektromos hálózati terhelését 
a motor bekapcsolásakor)

• Gumírozott kerekek a könnyebb kezelés 
és a padló kímélése érdekében

• 1 parkoló pozíció a szívófej részére
• Hatósugár 7.5 m (vezeték hossza 5 m)
• Borítás alatt tárolható tartozékok
• Porzsák űrtartalma: 7.5 l
• Víztartály űrtartalma: 16 L
• Porgyűjtő tartály kapacitás: 30 L
• Zajszint: < 77 dB

TARTOZÉKOK
1. KÁRPIT SZÍVÓFEJ

2. UNIVERZÁLIS PADLÓ SZÍVÓFEJ

3. RÉSSZÍVÓ FEJ

4. POROLÓKEFE

5. MOSÓFEJ PADLÓHOZ

PADLÓÁPOLÁS
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UNIVERZÁLIS PADLÓ SZÍVÓFEJ 
Univerzális szívófej, szőnyegen 
is és kemény padlón is egyaránt 
használható. Egyszerűen 
átkonfigurálható bármilyen 
padlótípushoz, nagy kerekeivel 
könnyen mozgatható.

KEMÉNYPADLÓ SZÍVÓFEJ 
A szívófej gyengéd, csendes 
és tökéletes tisztítást nyújt 100% 
természetes szőrből készült 
keféjének köszönhetően. Ideális 
bármilyen kemény padlófelületre 
(parketta, laminált padló, csempe, 
linóleum és márvány).

TURBÓKEFE 
A nagy teljesítményű, saját motor 
által vezérelt forgókefe tökéletes 
a szőnyegek mélytisztítására, 
valamint haj, állatszőr és egyéb 
szálak eltávolítására. Könnyebben 
és gyorsabban takaríthat. 
A puha sörték 25%-kal növelik 
a porszívózás hatékonyságát.

MINI TURBÓKEFE 
A mini turbókefés szívófej 
a legjobb eszköz állatszőr 
és a nehezen elérhető helyek 
takarítására. Ideális a nehezen 
elérhető szálak eltávolítására 
az autóülésről, bútorkárpitról, 
lépcsőkről, párnákról és egyéb 
textilfelületekről.

HOSSZÚ ÉS HAJLÉKONY 
RÉSSZÍVÓ FEJ 
Az extra hosszú és hajlékony 
résszívó fejjel bárhová elérhet, 
legyen szó az autó belteréről 
vagy más nehezen hozzáférhető 
helyről.

RÉSSZÍVÓ FEJ 
A résszívó fejjel a nehezen 
elérhető helyek, sarkak és rések 
takarítása gyerekjáték.

TARTOZÉKOK ÚTMUTATÓ

POROLÓKEFE 
A porolókefével könnyedén 
tisztíthatók a bútorok, könyvek és 
képkeretek.

KÁRPIT SZÍVÓFEJ 
Kisméretű szívófej a szöszöket 
megfogó textilsávval, ideális állatszőr 
és por feltakarítására kanapéról, 
párnáról, matracról és autóülésről.

MOSÓFEJ PADLÓHOZ 
A száraz-nedves porszívók 
mosófeje, amely víz és egyéb 
folyadékok felszívására és 
kemény padló felmosására is 
alkalmas.    

PORSZÍVÓK
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TARTOZÉKOK ÚTMUTATÓ TULAJDONSÁGOK 
ÚTMUTATÓ

              Wet Mop

Cyclonic Filtratio
n Multi Cyclone

59

A SENCOR saját minőség 
biztosítási teljesítmény 

besorolása (A és 4AAAA 
csúcsteljesítmény közötti 

érték)

Univerzális padló szívófej

Résszívó fej

Szintetikus porzsák 
űrtartalma

2 az 1-ben funkció – álló 
porszívó kivehető kézi 

porszívóval

Szűrési szint (EPA E10-től 
HEPA H13 csúcsérték 

közötti besorolás)

XXL fém teleszkópos cső 
szabályozható hosszal

Kárpit szívófej

Porgyűjtő tartály 
űrtartalma

Nedves mop funkció

Zajszint (69 dBA 
a legalacsonyabb érték)

Rozsdamentes acél 
teleszkópos cső

Porolókefe

Korszerű porzsák nélküli 
Cyclone Technológia

Hatótér m2-ben 
csatlakozócsere nélkül

2 parkoló pozíció 
(a szívófej vízszintes és 

álló helyzetben is 
a készüléken tárolható)

Fogantyún elhelyezhető 
kisebb tartozékok

Parkoló pozíció 
a szívófejnek

Hatósugár méterben

Gumírozott kerekek 
a padló védelme 

érdekében

Készüléken tárolható 
kisebb tartozékok

Korszerű Multi Cyclone 
technológia

PORSZÍVÓK

VEZETÉK NÉLKÜLI PORSZÍVÓK
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ROBOT- 
PORSZÍVÓK
Robot tisztította makulátlan padló? Nem, nem sci-fi t olvas, ugyanis 
a SENCOR robotporszívók kompromisszummentesen takarítanak 
és még egyes modellek a felmosást is elvégzik ÖN helyett. 
A robotporszívó a modern technológia és precíz gyártás eredménye. 
A hosszú élettartama során hibátlanul elvégzi a tulajdonosaik által 
kiszabott mindennapi teendőket.

68



69



70

A TAKARÍTÁST BÍZZA 
A ROBOTRA. TÖLTSÖN 

TÖBB IDŐT, 
SZERETTEIVEL! 

PADLÓÁPOLÁS
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A SENCOR robotporszívói körültekintően lettek 
megalkotva, hogy alapos takarítást és minden részletre 
kiterjedő felmosást végezzenek. A speciális közép 
és oldalkeféivel a robot otthona minden zegzugát bejárja 
és megtisztítja – felülettől függetlenül. A kitűnő eredmény 
szőnyegeken (2 cm vastagságig), laminált padlón, 
parkettán, linóleumon, kőpadlón és egyéb felületeken is 
garantált. A felhasználó számos előre beállított program 
közül válaszhatja ki a számára legmegfelelőbbet.

A tökéletes mozgást korszerű technológiák – többek között lézeres 
giroszkópos navigáció – teszik lehetővé. A SENCOR robotporszívókon 
igény szerint időzítő állítható be, hogy a nap mely órájában és 
percében, illetve milyen gyakorisággal lássanak munkához: hetente 
egyszer vagy többször, hétköznapokon vagy hétvégéken. A készülék 
nagy teljesítményű akkumulátorának segítségével egyetlen 
feltöltéssel akár 120 perc folyamatos üzemelésre is képes. Sőt, a halk 
BLDC motornak köszönhetően háziállat tulajdonosok is nyugodtan 
használhatják, a készülék konstrukciója hosszú élettartamot garantál. 
Egyes készülékek WiFi-n keresztül mobilalkalmazással vagy 
távirányítóval is vezérelhetők.

ROBOTPORSZÍVÓK
MIÉRT VÁLASSZON 
SENCOR 
ROBOTPORSZÍVÓT?
• Porszívó és nedves mop funkciók
• Korszerű lézer giroszkópos navigáció
• Ideális szőnyeg, laminált padló, 

parketta, linóleum, kőpadló stb. 
tisztítására

• Korszerű helymeghatározó és 
ütközésgátló érzékelők

• Rendkívül csendes üzemelés, ideális 
háziállat tulajdonosok számára is

• Hosszú élettartamú BLDC motor
• Akár 120 perc üzemidő egyetlen 

töltéssel
• WiFi-n keresztül mobilalkalmazással 

vagy távirányítóval is vezérelhető

RAGYOGÓAN TISZTA PADLÓRAGYOGÓAN TISZTA PADLÓ 
A SENCOR robotporszívók nem csak 
porszívózásra alkalmasak. Bizonyos 
modellek víztartállyal és felmosókendővel 
felszereltek, így a padló felmosására is 
alkalmasak: ragyogóan tiszta felületeket 
hagyva maguk után. Minden szükséges 
tartozék mellékelve van a készülékhez, 
így külön tartozékok vásárlása nélkül, akár 
azonnal felmoshat a robotporszívóval.

ROBOTPORSZÍVÓK
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A megfelelő, gyors és precíz 
takarításért a lézeres és 

giroszkópos navigáció felel

A felmosó funkció makulátlan, 
ragyogó padlót hagy maga 

után, így még eggyel 
kevesebb tennivalója lesz.

Rendkívül nagy teljesítményű 
szívórendszer ciklon 

technológiával.

LIDAR ÉS GIROSZKÓPOS 
NAVIGÁCIÓ

AKTÍV SZIVATTYÚS 
FELMOSÁS

8000 PA 
SUPER CYCLON

Robotporszívó

SRV 9550 BK
Az élete garantáltan megváltozik, amint 
robotporszívó tulajdonos lesz. Ez a zseniális 
készülék keményen dolgozik, hogy otthona 
padlója mindig tisztán fogadja, amikor Ön hazatér. 

A SRV 9550 készülék 8000 Pa szívó erejű SUPER 
CYCLONE technológiával felszerelt, így ideális 
szőnyeg, laminált padló, parketta, linóleum és kőpadló 
tisztítására is. A precíz navigációt a SENCOR Nav. 
18.0 vezérlőrendszer biztosítja. Számos érzékelő 
felel a készülék megfelelő és balesetmentes 
mozgatásáért, akár akadályokkal teli vagy többemeletes 
háztartásokban is. A felmosó funkció a beépített 
víztartályt és felmosó kendőt használja. A vizet 
a szabályozható és a tökéletes eredmények érdekében 
külön beállítható vízpumpa szolgáltatja. A készülék 
programja és takarítási napirendje kényelmesen, WiFi-n 
keresztül beállítható egy mobilapplikáció segítségével. 
A robotporszívó felmosó funkcióval van ellátva, a 
víztartály és a felmosó feltét pedig a készülék tartozékai, 
így ez az üzemmód is azonnal, többletköltségek nélkül, 
azonnal igénybe vehető. A vizet 3 fokozatos, külön 
szabályozható elektromos szivattyú szolgáltatja, 
a hibátlan tisztításért pedig a ZigZag program felel.

A készülék az Ön által megadott gyakorisággal, adott 
napon, órában és percben automatikusan munkához 
lát: ez lehet hetente egyszer vagy többször, kizárólag 
hétköznapokon vagy hétvégén. A készülék WiFi-n 
keresztül mobilalkalmazással vagy távirányítóval 
irányítható.

JELLEMZŐK
• 8 000 Pa SUPER CYCLONE szívóerő
• Ideális bármilyen felületre, felmosó funkció
• Halk üzemelés, kiváló kisállat tulajdonosoknak is
• Infravörös ütközés ellen védő érzékelő
• Hosszú élettartamú 65 W BLDC motor
• SENCOR Nav. 18.0 navigációs és aktív térérzékelő 

rendszer
• Dupla forgókefés központi porszívó
• Akár 200 perc üzemidő egyetlen töltéssel
• Távolról vezérelhető WiFi-n keresztül 

mobilalkalmazással

V
acuuming & Moppin

g V
acuuming & Moppin

g
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MULTI-ROOM 
Lehetőség az optimális 
takarítás beállítására 
minden helyiséghez 
külön-külön.

TARTOZÉKOK
1. TÁVIRÁNYÍTÓ

2. OLDALKEFÉK

3. MÁGNESSZALAG

4. TISZTÍTÓKÉSZLET

5. HÁLÓZATI ADAPTER

6. HEPA SZŰRŐ

7. FELMOSÓ MOP

8. TÖLTŐÁLLOMÁS

9. PORGYŰJTŐ

10. FORGÓKEFE

11. 2 AZ 1-BEN FELMOSÓ

HEPA SZŰRŐ 
Minőségi HEPA 
szűrő gondoskodik a 
legapróbb porszemek 
és koszszemcsék 
megszűréséről az 
egészséges környezet 
biztosítása érdekében.

NAGY 
TELJESÍTMÉNYŰ 
AKKUMULÁTOR 
A nagy teljesítményű 
6400 mAh akkumulátor 
egyetlen töltéssel nagy 
lefedettséget biztosít.

HATÁROK NÉLKÜL 
Amennyiben szükséges, 
a robotporszívó visszatér 
a töltőállomáshoz 
és a feltöltést követően 
automatikusan folytatja 
a takarítást, ott, ahol 
abbahagyta.

MULTI-TÉRKÉP
Akár 5 különböző 
térkép közül választhat 
(házszintek vagy 
különböző apartmanok)

VEZÉRLÉS 
Vegye kézbe 
az irányítást 
mobilalkalmazással 
WiFi-n keresztül vagy 
a távirányítóval.

BLDC MOTOR 
Az új generációs motor 
biztosítja a hosszú 
élettartamot.

LÉPCSŐ ÉRZÉKELŐ 
A készülék többemeletes 
lakásokban is nyugodtan 
használható, a funkció 
megóvja a porszívót 
a lépcsőn történő 
lezuhanástól.

ROBOTPORSZÍVÓK
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A megfelelő, gyors és precíz 
takarításért a lézeres és 

giroszkópos navigáció felel.

A felmosó funkció makulátlan, 
ragyogó padlót hagy maga 

után, így még eggyel 
kevesebb tennivalója lesz.

Irányítsa a robotporszívót 
egyetlen érintéssel a képernyőn. 
A mobilalkalmazáson keresztül 
minden beállítás hozzáférhető.

Robotporszívó

SRV 9250BK
A robotporszívó által használt korszerű 
technológiának köszönhetően 
kompromisszummentesen takarít és mos 
fel szőnyegen, laminált padlón, parkettán, 
linóleumon és kőpadlón egyaránt. 

A precíz navigációt a SENCOR Nav. 15.0 
vezérlőrendszer biztosítja a készülék megfelelő 
térbeli mozgásához. Az irányítórendszer pontosságát 
a VSLAM lézeres giroszkóp, infravörös, lépcső- 
és egyéb érzékelők biztosítják. Az ütközésgátló 
érzékelő észleli a készülék útjába kerülő akadályokat, 
a lépcsőérzékelőnek köszönhetően a készülék 
többemeletes lakásokban is nyugodtan használható. 
A töltőállomásra visszatérést precíz navigációs érzékelő 
biztosítja. Az alapos tisztítás elengedhetetlen, ezért 
a nagy teljesítményű porszívó középső forgókefével 
és oldalkefékkel felszerelt, így tökéletesen takarít még 
a sarkokban is. A robotporszívó felmosó funkcióval is el 
van látva, a víztartály és a felmosó feltét pedig 
a készülék tartozékai, így ez az üzemmód is azonnal, 
többletköltségek nélkül igénybe vehető. A vizet 
3 fokozatos, külön szabályozható elektromos szivattyú 
szolgáltatja, a hibátlan tisztításért pedig 
a ZigZag program felel. A készülék az Ön által megadott 
gyakorisággal, adott napon, órában és percben 
automatikusan munkához lát: ez lehet hetente 
egyszer vagy többször, kizárólag hétköznapokon 
vagy hétvégén. A készülék WiFi-n keresztül 
mobilalkalmazással vagy távirányítóval irányítható.

LÉZERES ÉS 
GIROSZKÓPOS NAVIGÁCIÓ

AKTÍV MOP FELMOSÓ 
FUNKCIÓ

MOBILALKALMAZÁSSAL 
VEZÉRELHETŐ

JELLEMZŐK
• Porszívó és felmosó funkciók
• Nagy teljesítményű porszívó középső és oldalsó forgókefékkel
• Mellékelt víztartály és felmosó feltét
• 3 fokozatos vízerősség és ZigZag program az alapos 

felmosáshoz
• WiFi-n keresztül mobilalkalmazással vagy távirányítóval 

irányítható
• Igény szerint időzíthető
• Infravörös ütközésgátló akadályérzékelő
• Halk üzemelés, kiváló háziállat tulajdonosoknak is
• Hosszú élettartamú, csendes (60 dB alatti) BLDC motor
• Korszerű SENCOR Nav. 15.0 navigációs rendszer
• Akár 120 perc üzemidő egyetlen töltéssel
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Robotporszívó

SRV 9200BK

• Ideális szőnyegek, parketták, linóleum, 
padlólapok stb. tisztítására

• Nagyon csendes működésű, nem zavarja 
házi kedvenceket

• A digitális motor garantálja a hosszú 
élettartamot

• Gyro maping funkció és precíz LIDAR 
lézeres navigáció a tökéletes tájékozódás 
érdekében

• WiFi-n keresztül mobilalkalmazással 
irányítható, ellenőrizhető

• 5 tisztítási mód: automatikus tisztítás, 
maximális teljesítmény, csendes tisztítás, 
automatikus mozgás, intenzív tisztítás

• MULTI-ROOM: Lehetőség van minden 
helyiségben külön-külön beállítani 
az optimális takarítást

• MULTI-MAPPING: akár 5 különböző szint 
feltérképezése

• Változtatható időzítő beállítások (a tisztítás 
kezdete egy beállított napon, órában 
és percben)

• Mágnesszalaggal leválasztható területek, 
a porszívó nem megy be ezen területekre 

• Kiváló minőségű HEPA szűrő, amely a 
legkisebb por- és allergének részecskéit is 
megfogja

• Infravörös érzékelők a gondtalan 
mozgásért

• Akár 120 perces működési idő 
és automatikus visszatérés 
a töltőállomáshoz

A precíz LIDAR lézeres navigációjának köszönhetően 
ez a robotporszívó végigjárja otthonát, és minden 
padlófelületet tökéletesen tisztává varázsol. 

Az SRV 9200 a fejlett technológiai megoldásoknak 
köszönhetően rendkívüli hatékonysággal rendelkezik, 
a digitális motornak pedig garantálja a hosszú élettartamot. 
5 különböző működési mód közül választhatja ki az Önnek 
megfelelőt, a kiváló minőségű HEPA-szűrője pedig még 
a legkisebb por- és allergéneket is felfogja. 
A porszívó mobilalkalmazáson keresztül is működtethető, 
az applikáció teljes mértékben személyre szabható, 
lehetővé téve a funkciók és üzemmódok tetszés szerinti 
beállítását, miközben az akkumulátor töltöttségi szintje 
és az elvégzett feladatok is nyomon követhető.

JELLEMZŐK

A megfelelő, gyors és 
precíz takarításért a 
lézeres és giroszkópos 
navigáció felel.

LÉZERES ÉS 
GIROSZKÓPOS 
NAVIGÁCIÓ

Irányítsa a robotporszívót 
egyetlen érintéssel 
a képernyőn. 
A mobilalkalmazáson 
keresztül minden beállítás 
hozzáférhető.

MOBIL- 
ALKALMAZÁSSAL 
VEZÉRELHETŐ

ROBOTPORSZÍVÓK
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Robotporszívó

SRV 9150WH 
A tökéletesen tiszta padló az SRV 
9150WH robotporszívó egyik 
legnagyobb különlegessége. A porszívó 
aktív felmosó funkciója az állítható 
víznyomás szintekkel biztosítja a legjobb 
tisztítási eredményt, míg a beépített 
UV-C lámpa minden felületet fertőtlenít. 

A Multi-mapping funkcióval akár 5 különböző 
emeletre készíthet takarítási tervet, a Multi-
room funkció segítségével az optimális 
takarítási követelményeket állíthatja minden 
helyiséghez külön-külön. Annak érdekében, 
hogy a porszívó használata a lehető 
legkényelmesebb legyen, minden program 
és takarítási ütemezés beállítható a Wi-Fi 
mobilalkalmazáson keresztül.

A megfelelő, gyors és precíz 
takarításért a lézeres és 

giroszkópos navigáció felel.

A felmosó funkció makulátlan, 
ragyogó padlót hagy maga 

után, így még eggyel 
kevesebb tennivalója lesz.

Vezérelje porszívóját és egyéb 
otthoni okos WiFi-s SENCOR 

eszközeit távolról egyetlen, intuitív 
alkalmazásban.

LÉZERES ÉS 
GIROSZKÓPOS NAVIGÁCIÓ

AKTÍV MOP FELMOSÓ 
FUNKCIÓ

SENCOR HOME
APP

V
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TEGYE KÖNNYEBBÉ AZ ÉLETÉT A SENCOR HOME ALKALMAZÁSSAL
Könnyítse meg életét a SENCOR okos készülékekkel, amelyek a SENCOR HOME 
alkalmazással könnyedén vezérelhetőek. Egyszerűen töltse le a Google Play vagy 
az App Store áruházból, és kényelmesen vezérelje porszívóját és egyéb otthoni 
eszközeit távolról az irodából vagy a hétvégi házából. Nincs más dolga, mint 
megérinteni mobiltelefonja képernyőjét, és a Wi-Fi-re csatlakoztatott készülékek 
elindulnak, hogy elvégezzék Ön helyett a házimunkát. 
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JELLEMZŐK

MULTI-ROOM 
Lehetőség az optimális 
takarítás beállítására 
minden helyiséghez 
külön-külön.

MULTI-TÉRKÉP
Akár 5 különböző 
térkép közül választhat 
(házszintek vagy 
különböző apartmanok)

• SENCOR Home mobilalkalmazással vezérelhető
• Multi-rooming és Multi-mapping funkciók az optimális 

tisztítási és tiltott zónák beállításához
• Aktív orientációs rendszer (lézer, giroszkóp, infravörös 

érzékelők)
• Érzékelők lépcsők és egyéb akadályok észlelésére
• Három forgó keferendszer (központi forgókefe és oldalsó 

forgókefék)
• Két különálló por- és felmosótartály (600 ml és 350 ml)
• Aktív nedves mop funkció, a vízáramlást 3 különböző 

erősségben szabályzó elektromos szivattyúval
• UV-C fertőtlenítő fény a mikroorganizmusok 

eltávolítására
• Erőteljes 2600 mAh Li-ion akkumulátor (teljes töltés 

kb. 5 óra alatt)
• Működési idő akár 120 perc. töltésenként
• 4 előre beállított program (spot, élek és sarkok, 

automatikus, cikkcakk)
• Távirányító és WI-FI mobilalkalmazás

UV-C 
FERTŐTLENÍTŐ FÉNY

ROBOTPORSZÍVÓK
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A porszívó kiváló minőségű UV 
lámpával lett felszerelve. Tisztítás 
közben ultraibolya sugarakat 
bocsát ki, amelyek megbízhatóan 
elpusztítják a vírusok, baktériumok, 
penészgombák és atkák 99,9%-
át, megakadályozva a szaporodási 
képességüket is. Így nem csak 
porszívózik és feltöröl, a beépített 
UV-C fény kiküszöböli a veszélyes 
mikroorganizmusokat. Mindezt 
vegyszerek nélkül, így allergiások 
és asztmások számára is alkalmas. 
Élvezze az egészségesebb és tisztább 
otthoni környezetet a tökéletesen 
tiszta és fertőtlenített padlóval.



Mindig megtalálja 
a megfelelő utat 

a tisztítandó területen.

Hatékony tisztítás, 
még a legkisebb porszemek 

esetén is.

A mobilalkalmazáson keresztül 
minden beállítás elérhető: 
a robotporszívó egyetlen 
érintéssel vezérelhető.

KAMERÁS ÉS 
GIROSZKÓPOS NAVIGÁCIÓ

AKTÍV SZIVATTYÚS 
FELMOSÁS

MOBILALKALMAZÁSSAL 
VEZÉRELHETŐ

Robotporszívó

SRV 8550BK

• 4 000 Pa SUPER CYCLONE szívóerő
• Ideális bármilyen felületre, felmosó funkció
• Infravörös ütközés ellen védő érzékelő
• Rendkívül csendes működés, ideális háziállatot tartóknak
• Hosszú élettartamú 65 W BLDC motor
• SENCOR Nav. 16.0 navigációs és aktív térérzékelő 

rendszer
• Dupla forgókefés központi porszívó
• Több szenzor által biztosított akadálymentes mozgás
• Akár 200 perc üzemidő egyetlen töltéssel
• Távolról vezérelhető WiFi-n keresztül 

mobilalkalmazással

Robotporszívó pontos navigálással és megfelelő 
szívóerővel? Nem kell tovább keresnie, ugyanis 
a SRV 8550 ezt mind biztosítja. Szőnyeg, 
laminált padló, parketta, linóleum és kőpadló 
egyaránt kiválóan tisztítható vele, hála a készülék 
4 000 Pa szívóerejű SUPER CYCLONE 
technológiájának és a felmosó funkciónak.

A SENCOR Nav. 16.0 navigációs rendszer megfelelő térbeli 
mozgást biztosít LIDAR, giroszkóp, infravörös érzékelők, 
lépcsőt és egyéb akadályokat jelző szenzorok, valamint 
az aktív feltérképező rendszer segítségével. A forgó 
oldalkefék a sarkokat is kitisztítják, a felmosó funkcióval 
pedig a készülék egyetlen töltéssel akár 200 perc üzemidőn 
keresztül is takaríthat. Válassza ki a megfelelő programot 
és időpontot a WiFi-n kapcsolódó mobilalkalmazással és 
élvezze a minimális erőfeszítést igénylő takarítás nyújtotta 
kényelmet.

JELLEMZŐK
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Az aktív feltérképezéssel ellátott 
giroszkópos navigáció pontos térbeli 

mozgást biztosít, így a készülék gyorsabb 
és alaposabb takarításra képes.

Hatékony tisztítás, 
még a legkisebb porszemek 

esetén is.

A mobilalkalmazáson keresztül 
minden beállítás elérhető: 
a robotporszívó egyetlen 

érintéssel vezérelhető

GIROSZKÓPOS 
NAVIGÁCIÓ

AKTÍV SZIVATTYÚS 
FELMOSÁS

MOBILALKALMAZÁSSAL 
VEZÉRELHETŐ

Robotporszívó

SRV 6250BK

• WiFi-n keresztül mobilalkalmazással és távirányítóval 
egyaránt irányítható

• GYRO MAPPING térképező funkció által biztosított 
precíz térbeli navigáció

• 6 előre beállított takarítóprogram
• Rendkívül csendes üzemeltetés háziállat tartóknak 

(<60dB)
• Hosszú élettartamú BLDC motor
• Automatikus visszatérés a töltőállomásra takarítás 

végeztével ill. alacsony töltöttség esetén

• Akár 120 perc üzemidő egyetlen feltöltéssel
• Állítható takarítási időpont és gyakoriság (automatikus 

indítás adott napon, órában és percben)
• Akár 1,5 cm magas küszöbökön is áthalad
• Figyelmeztető jelzések a távirányító kijelzőjén és 

állapotjelző fény a porszívó borításán (készenléti 
állapot, töltés, teljesen feltöltve)

• 2 tárolótartály: porszívózáshoz (475 ml porgyűjtő) és 
felmosáshoz (240 ml porgyűjtő és 230 ml víztartály)

• Li-ion akkumulátor (2 600 mAh), feltöltési idő kb. 5 óra

Porszívózás erőfeszítés nélkül? Ezzel 
a nagy teljesítményű porszívóval 
és annak központi forgó és 
oldalkeféivel nem akadály!

A készülék nedves mop 
funkcióval ellátott, melyet egy 
beépített elektromos szivattyú 
vezérel hét különböző 
fokozaton, a mindig kiváló 
eredmény érdekében. 
A készülék tartalmazza az 
ehhez szükséges víztartályt 
és mop feltétet, így a funkció 
azonnal igénybe vehető, további 
tartozékok vásárlása 
nem szükséges. 

A SENCOR Nav. 9.0 navigációs rendszerbiztosítja 
a robotporszívó vezérlését szőnyegen, 

laminált padlón, parkettán, linóleumon, 
kőpadlón stb. akár többszintes 

lakásban is. A navigációt 
és a térbeli mozgást giroszkóp, 

infravörös érzékelők, lépcső 
és egyéb akadályérzékelők 
biztosítják.

A lehető legnagyobb 
lefedettséget négy program 
biztosítja: fal menti, adott 

helyen (2 m²-en) történő 
takarítás, véletlenszerű 

mozgás, illetve egyenes vonalú 
ZigZag takarítás.

JELLEMZŐK
V
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Robotporszívó

SRV 4250SL

• Szőnyeg, úszópadló, parketta, linóleum 
kőpadló stb. takarítására alkalmas

• Infravörös ütközés ellen védő érzékelő
• Rendkívül csendes működés, ideális 

háziállatot tartóknak
• Hosszú élettartamú BLDC motor
• Két forgókefés rendszer oldalkefékkel 

a sarkok tökéletes tisztításához
• Felmosó funkció, elektromos szivattyú által 

szabályozott vízsugárral
• Állítható takarítási időpont és gyakoriság
• Akár 120 perc üzemidő egyetlen töltéssel
• Automatikus kikapcsolás a kerekek 

megakadásakor
• Akár 1,5 cm magas küszöbökön is áthalad
• 2 porgyűjtő tartály: porszívózáshoz 

(475 ml porgyűjtő) és felmosáshoz (240 ml 
porgyűjtő és 230 ml víztartály)

• Li-ion akkumulátor (2 600 mAh), feltöltési 
idő kb. 5 óra

Négy eltérő program kombinációval a robotporszívó 
kiváló eredményt biztosít szőnyeg, laminált padló, 
parketta, linóleum, kőpadló stb. takarításakor. Az első 
programmal a készülék a falak mentén takarít, a 
másodikkal egy adott, 2 m²-es területen végez alapos 
takarítást. A véletlenszerű beállítással számos irányban 
takaríthat, az egyenes vonalon történő takarításhoz 
pedig a ZigZag program az ideális. A készülék 
víztartállyal és felmosó feltéttel rendelkezik, így akár 
azonnal fel is moshat vele.  

JELLEMZŐK

A takarítás gyorsabb 
és precízebb 
a giroszkópos navigáció 
nyújtotta mozgásnak 
köszönhetően.

A felmosó funkció 
újabb feladatot pipál ki 
a teendők listájáról, így 
a padló makulátlan és 
csillogó lesz.

A robotporszívó 
vezérléséhez használja 
a mobilapplikációt.

SZENZOROS 
NAVIGÁCIÓ

NEDVES 
MOP FUNKCIÓ

ALKALMAZÁSSAL 
TÖRTÉNŐ 
VEZÉRLÉS

Számos érzékelő biztosítja a készülék 
megfelelő térbeli mozgását, így a porszívó 
nem ütközik akadályokba vagy zuhan le 
a lépcsőn, valamint a program végeztével 
vagy alacsony töltöttség esetén visszatér 
a töltőállomására. A készülék állapotát 
a borításon található állapotjelző világítás 
mutatja (készenléti állapot, töltés vagy teljesen 
feltöltött). Az automatikus szervizfelügyelet 
meghibásodás esetén hibaüzenetet küld 
a távirányító kijelzőjére.
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Robotporszívó

SRV 4200

•  Ideális szőnyegek, laminált padlók, 
parketták, linóleum, kőpadló stb. 
tisztítására.

• Infravörös elülső érzékelő
• Nagyon csendes működés házi 

kedvencek számára
• Digitális motor a hosszú élettartamért
• Erőteljes porszívó kombinált központi 

forgókefével és oldalkefékkel a tökéletes 
tisztításért

• 4 program: A fal mentén, Spot, Random 
és Linear

• Változtatható időzítő beállítások – a tisztítás 
kezdete egy beállított napon, órában 
és percben)

• Külön távirányítóval és Wi-Fi mobiltelefon-
alkalmazással vezérelhető

• Leküzdi az 1,5 cm-es ajtóküszöböket

Az SRV 4200 ideális robotporszívó, amely könnyedén 
tisztítja a szőnyeget, laminált padlót, parkettát, 
linóleumot vagy akár kőpadlót is.  

A beépített érzékelőknek és az infravörös elülső ütközésgátló 
érzékelőjével a működése teljes mértékben gondtalan, mivel 
képes észlelni a bútorokat és más különböző akadályokat, 
elkerüli a lépcsőt és biztonságosan visszatér a dokkolóállomásra. 
Az SRV 4200 nagyon csendes működését a házi kedvencek 
is értékelni fogják, míg a hosszú élettartamot a digitális motor 
garantálja.  

JELLEMZŐK

A takarítás gyorsabb 
és precízebb 
a giroszkópos navigáció 
nyújtotta mozgásnak 
köszönhetően.

SZENZOROS 
NAVIGÁCIÓ

A robotporszívó 
vezérléséhez használja 
a mobilapplikációt.

ALKALMAZÁSSAL 
TÖRTÉNŐ 
VEZÉRLÉS

ROBOTPORSZÍVÓK
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Robotporszívó

SRV 2230TI
Nagy teljesítményű porszívó, ideális szőnyeg 
és kemény padló (laminált padló, parketta, linóleum, 
kőpadló stb.) takarítására és felmosására. Csendes 
működése miatt ideális kisállatot tartók számára is.

Az alapos tisztítást a középső és oldalsó forgókefék biztosítják, 
melyek még a sarkokban is makulátlan tisztaságot biztosítanak. 
A készülék víztartállyal és felmosó feltéttel rendelkezik, így akár 
azonnal, többletköltségek nélkül fel is moshat vele. A takarítás 
ideje és gyakorisága igény szerint szabályozható: a művelet 
nap, óra és perc pontossággal adható meg, a hét egy vagy több 
napján, kizárólag hétköznapokon vagy hétvégéken.

JELLEMZŐK 
• Szőnyeg, laminált padló, parketta, linóleum kőpadló stb. takarítására alkalmas
• Infravörös ütközésgátló elülső érzékelő, akadályérzékelő, lépcsőérzékelő és a töltőállomás 

felkeresését elősegítő érzékelő
• Rendkívül csendes működtetésű (zajszint <60 dB) ideális kisállatot tartóknak
• Számos felület tisztítása és felmosása
• Négy program a legnagyobb lefedettség érdekében: Fal menti, adott terület, véletlenszerű és ZigZag
• Akár 90 perc üzemidő egyetlen töltéssel
• Automatikus visszatérés a töltőállomáshoz a takarítás végeztével vagy alacsony töltöttség esetén
• Automatikus kikapcsolás a kerekek eltömődésekor
• Figyelmeztetések a távirányító kijelzőjén és állapotjelző világítás a készülék borításan (készenlét, töltés, 

teljesen feltöltve)
• Porgyűjtő tartály térfogata: 500 ml
• Li-ion akkumulátor (2 600 mAh), feltöltési idő kb. 5 óra

Mindössze öt óra szükséges 
a lítium-ion akkumulátornak a teljes 
feltöltéséhez, amely akár 90 percen 

keresztül működteti a készüléket.

PRÉMIUM LI-ION 
AKKUMULÁTOR

A takarítás gyorsabb 
és precízebb a giroszkópos 

navigáció nyújtotta mozgásnak 
köszönhetően.

A víztartály és a kendő 
csatlakoztatása után a 

robotporszívó mind a porszívózást, 
mind a felmosást biztosítja.

SZENZOROS 
NAVIGÁCIÓ

PASSZÍV MOP 
FUNKCIÓ

V
acuuming & Moppin

g V
acuuming & Moppin

g

PADLÓÁPOLÁS
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Robotporszívó

SRV 1000SL

JELLEMZŐK
• Infravörös ütközés ellen védő érzékelő
• Felmosó feltétet tartalmaz
• Li-ion akkumulátor (1 500 mAh), 

feltöltési idő kb. 3 óra
• Szőnyeg, laminált padló, parketta, linóleum 

kőpadló stb. takarítására alkalmas
• Rendkívül csendes üzemeltetés (65 dB), ideális 

kisállat tartóknak
• Akár 1 cm magas küszöbön is áthalad (poroló 

nélkül)
• Állapot- és alacsony töltöttséget jelző fények 

a készülék borításán
• Porgyűjtő tartály térfogata: 200 ml

Kiváló alternatíva laminált és fa padló, parketta, linóleum, kőpadló stb. tisztítására. 
A készülék ütközésgátló elülső érzékelője és csendes üzemelése kényelmes 
üzemeltetést biztosít, a forgó oldalkefékkel pedig a sarkok is tökéletesen tisztíthatók. 

A robotporszívó felmosó funkcióval és speciális, antisztatikus porolóval van ellátva, melyek eleve 
a készülék részét képezik, így nem jelentenek külön költséget.

Üzemeltetése könnyű és praktikus, a készülék egyszerűen, egy gombbal vezérelhető, 
a gördülékeny mozgást gumírozott kerekek biztosítják. A készüléket intelligens szenzorok védik 
a lépcsőről történő lezuhanástól.

Az ütközésgátló érzékelővel 
a készülék időben érzékeli 

az akadályokat és kitér 
azok elől.

A felmosó feltét felhelyezésével új szintre 
emelheti a takarítást. A készülék a padlót 
a porszívózással egyidejűleg fel is mossa, 

a legfinomabb port is eltávolítva.

A nagy teljesítményű akkumulátor 
akár 80 perc üzemidőt is képes 

biztosítani, rövid töltési idővel 
(mindössze 3 óra).

ELÜLSŐ ÜTKÖZÉSGÁTLÓ 
ÉRZÉKELŐ

FELMOSÓ 
FELTÉT

1500 MAH LI-ION 
AKKUMULÁTOR

ROBOTPORSZÍVÓK
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MODELL SVC 9300BK 4AAAA ECO 
POWER

SVC 9050BL 
4AAAA ECO POWER

SVC 9000BK 
4AAAA ECO POWER

PARAMÉTEREK

Szín

Technológia porzsákos porzsákos porzsákos

Zajszint 59 dB 69 dB 69 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 12 m / 9 m 14 m / 11 m 14 m / 11 m

Portartály kapacitás – – –

Porzsák kapacitás 4 l 4 l 4 l

Víztartály kapacitás – – –

Teljesítmény 600 W 700 W 700 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 540 × 332 × 255 493 × 341 × 242 493 × 341 × 242

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen igen

Ciklon szűrő – – –

Bemeneti mikroszűrő 1× 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Speciális szűrő – szagsemlegesítő –

Teleszkópos cső XXL XXL XXL

Cső anyaga fém fém fém

Gumírozott kerekek igen igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen igen

Porzsák telítettség jelző igen igen igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő igen igen –

Parkoló pozíciók 3 2 2

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló beépített tartó tartó

Tartalék porzsák igen igen igen

Turbó szívófej igen igen igen

Mini-turbó szívófej igen igen igen

Kemény padló szívófej igen igen igen

Porolókefe igen igen igen

Hosszú hajlékony résszívó fej igen igen igen

Résszívó fej igen igen igen

Kárpit szívófej igen igen igen

Kombinált kefés résszívó fej – – –

PORZSÁKOS 
PORSZÍVÓK
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MODELL SVC 9300BK 4AAAA ECO 
POWER

SVC 9050BL 
4AAAA ECO POWER

SVC 9000BK 
4AAAA ECO POWER

PARAMÉTEREK

Szín

Technológia porzsákos porzsákos porzsákos

Zajszint 59 dB 69 dB 69 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 12 m / 9 m 14 m / 11 m 14 m / 11 m

Portartály kapacitás – – –

Porzsák kapacitás 4 l 4 l 4 l

Víztartály kapacitás – – –

Teljesítmény 600 W 700 W 700 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 540 × 332 × 255 493 × 341 × 242 493 × 341 × 242

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen igen

Ciklon szűrő – – –

Bemeneti mikroszűrő 1× 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Speciális szűrő – szagsemlegesítő –

Teleszkópos cső XXL XXL XXL

Cső anyaga fém fém fém

Gumírozott kerekek igen igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen igen

Porzsák telítettség jelző igen igen igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő igen igen –

Parkoló pozíciók 3 2 2

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló beépített tartó tartó

Tartalék porzsák igen igen igen

Turbó szívófej igen igen igen

Mini-turbó szívófej igen igen igen

Kemény padló szívófej igen igen igen

Porolókefe igen igen igen

Hosszú hajlékony résszívó fej igen igen igen

Résszívó fej igen igen igen

Kárpit szívófej igen igen igen

Kombinált kefés résszívó fej – – –

MODELL
SVC 8505TI 
4AAAA ECO 

POWER

SVC 8300TI 
4AAAA ECO 

POWER

SVC 7550 
4AAAA ECO 

POWER

SVC 7500 
4AAAA ECO 

POWER

PARAMÉTEREK

Szín

Technológia porzsákos porzsákos porzsákos porzsákos

Zajszint 70 dB 68 dB 75 dB 75 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 11 m / 8 m 11 m / 8 m 11 m / 8 m 11 m / 8 m

Portartály kapacitás – – – –

Porzsák kapacitás 3 l 3 l 3.5 l 3.5 l

Víztartály kapacitás – – – –

Teljesítmény 700 W 800 W 750 W 750 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 460 × 306 × 240 470 × 315 × 240  470 × 315 × 240  470 × 315 × 240  

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen igen igen

Ciklon szűrő – – – –

Bemeneti mikroszűrő 1× 1× 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Speciális szűrő – – – –

Teleszkópos cső XXL XXL XXL XXL

Cső anyaga fém fém fém fém

Gumírozott kerekek igen igen igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen igen igen

Porzsák telítettség jelző igen igen igen igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő – – – –

Parkoló pozíciók 2 2 2 2

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló beépített beépített beépített beépített

Tartalék porzsák igen igen igen igen

Turbó szívófej igen – – –

Mini-turbó szívófej igen – igen –

Kemény padló szívófej igen – igen –

Porolókefe igen igen igen –

Hosszú hajlékony résszívó fej igen igen igen –

Résszívó fej igen igen igen –

Kárpit szívófej igen igen igen igen

Kombinált kefés résszívó fej – – igen igen

PORZSÁKOS 
PORSZÍVÓK

PADLÓÁPOLÁS 22/23
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MODELL SVC 6920OR 
4AAAA ECO POWER

SVC 6900GR 
4AAAA ECO POWER SVC 6001BK 3AAA

PARAMÉTEREK

Szín

Technológia porzsákos porzsákos porzsákos

Zajszint 75 dB 75 dB 78 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Portartály kapacitás – – –

Porzsák kapacitás 3 l 3 l 3 l

Víztartály kapacitás – – –

Teljesítmény 750 W 750 W 700 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 390 × 315 × 215 390 × 315 × 215 430 × 280 × 240

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen igen

Ciklon szűrő – – –

Bemeneti mikroszűrő 1× 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő HEPA H13 HEPA H13 EPA E12

Speciális szűrő – – –

Teleszkópos cső XXL XXL XXL

Cső anyaga fém fém fém

Gumírozott kerekek igen igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen igen

Porzsák telítettség jelző igen igen igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő – – –

Parkoló pozíciók 2 2 2

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló tartó tartó -

Tartalék porzsák igen igen igen

Turbó szívófej igen – –

Mini-turbó szívófej igen – –

Kemény padló szívófej igen – –

Porolókefe igen igen –

Hosszú hajlékony résszívó fej igen igen –

Résszívó fej igen igen –

Kárpit szívófej igen igen –

Kombinált kefés résszívó fej – – igen

PORZSÁKOS 
PORSZÍVÓK
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MODELL SVC 6920OR 
4AAAA ECO POWER

SVC 6900GR 
4AAAA ECO POWER SVC 6001BK 3AAA

PARAMÉTEREK

Szín

Technológia porzsákos porzsákos porzsákos

Zajszint 75 dB 75 dB 78 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Portartály kapacitás – – –

Porzsák kapacitás 3 l 3 l 3 l

Víztartály kapacitás – – –

Teljesítmény 750 W 750 W 700 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 390 × 315 × 215 390 × 315 × 215 430 × 280 × 240

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen igen

Ciklon szűrő – – –

Bemeneti mikroszűrő 1× 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő HEPA H13 HEPA H13 EPA E12

Speciális szűrő – – –

Teleszkópos cső XXL XXL XXL

Cső anyaga fém fém fém

Gumírozott kerekek igen igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen igen

Porzsák telítettség jelző igen igen igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő – – –

Parkoló pozíciók 2 2 2

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló tartó tartó -

Tartalék porzsák igen igen igen

Turbó szívófej igen – –

Mini-turbó szívófej igen – –

Kemény padló szívófej igen – –

Porolókefe igen igen –

Hosszú hajlékony résszívó fej igen igen –

Résszívó fej igen igen –

Kárpit szívófej igen igen –

Kombinált kefés résszívó fej – – igen

MODELL SVC 5500WH 3AAA 
SVC 5501BK 3AAA

SVC 45RD, SVC 45W, SVC 
45BK, SVC 45BL, SVC 45GR

PARAMÉTEREK

Szín      

Technológia porzsákos porzsákos

Zajszint 75 dB 79 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 8 m / 5 m 7,5 m / 5 m

Portartály kapacitás – –

Porzsák kapacitás 2 l 1.5 l

Víztartály kapacitás – –

Teljesítmény 700 W 850 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 350 × 268 × 228 345 × 255 × 210

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen

Ciklon szűrő – –

Bemeneti mikroszűrő 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő HEPA H13 1×

Speciális szűrő – –

Teleszkópos cső – –

Cső anyaga fém műanyag

Gumírozott kerekek igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen

Porzsák telítettség jelző igen igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen nem

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő – –

Parkoló pozíciók 2 1

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló beépített beépített

Tartalék porzsák igen igen

Turbó szívófej – –

Mini-turbó szívófej – –

Kemény padló szívófej – –

Porolókefe – –

Hosszú hajlékony résszívó fej – –

Résszívó fej – –

Kárpit szívófej igen –

Kombinált kefés résszívó fej igen igen

PORZSÁKOS 
PORSZÍVÓK

PADLÓÁPOLÁS 22/23
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MODELL SVC 1080TI SVC 1086TQ SVC 1038GR SVC 1035TQ

PARAMÉTEREK

Szín

Technológia porzsák nélküli porzsák nélküli porzsák nélküli porzsák nélküli

Zajszint 78 dB 78 dB 75 dB 75 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Portartály kapacitás 3.5 l 3.5 l 1 l 2 l

Porzsák kapacitás - - - -

Víztartály kapacitás - - - -

Teljesítmény 700 W 700 W 750 W 750 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 460 × 275 × 330 460 × 275 × 330 380 × 280 × 255 380 × 280 × 255

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen igen igen

Ciklon szűrő igen igen igen igen

Bemeneti mikroszűrő HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Kimeneti mikroszűrő 1× 1× HEPA H13 HEPA H13

Speciális szűrő – – – –

Teleszkópos cső igen igen igen igen

Cső anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél

Gumírozott kerekek igen igen igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen igen igen

Porzsák telítettség jelző - - - -

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő - - - -

Parkoló pozíciók 2 2 2 2

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló - - tartó tartó

Tartalék porzsák - - - -

Turbó szívófej igen - - -

Mini-turbó szívófej igen - igen -

Kemény padló szívófej igen - igen igen

Porolókefe igen igen - igen

Hosszú hajlékony résszívó fej igen igen igen igen

Résszívó fej - - igen igen

Kárpit szívófej - - igen igen

Kombinált kefés résszívó fej igen igen - -

PORZSÁK 
NÉLKÜLI PORSZÍVÓK
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MODELL SVC 1025GR SVC 730GR
SVC 510GR 
SVC 511TQ 
SVC 512VT

PARAMÉTEREK

Szín   

Technológia porzsák nélküli porzsák nélküli porzsák nélküli

Zajszint 78 dB 76 dB 76 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 8 m / 5 m 7.5 m / 5 m 7.5 m / 5 m

Portartály kapacitás 2.5 l 1.5 l 1.5 l

Porzsák kapacitás - - -

Víztartály kapacitás - - -

Teljesítmény 700 W 800 W 890 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 410 × 245 × 290 410 × 280 × 260 410 × 280 × 260

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) igen igen igen

Ciklon szűrő igen igen igen

Bemeneti mikroszűrő HEPA H13 EPA E11 EPA E10

Kimeneti mikroszűrő 1× 1× 1×

Speciális szűrő – – –

Teleszkópos cső igen igen igen

Cső anyaga rozsdamentes acél rozsdamentes acél rozsdamentes acél

Gumírozott kerekek igen igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen igen

Porzsák telítettség jelző - - -

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő - - -

Parkoló pozíciók 2 2 2

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló - tartó -

Tartalék porzsák - - -

Turbó szívófej - - -

Mini-turbó szívófej - - -

Kemény padló szívófej - - -

Porolókefe - igen igen

Hosszú hajlékony résszívó fej igen - -

Résszívó fej igen - -

Kárpit szívófej - - -

Kombinált kefés résszívó fej igen igen igen

PORZSÁK 
NÉLKÜLI PORSZÍVÓK

PADLÓÁPOLÁS 22/23
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MODELL SVC 3001 SVC 5001YL

PARAMÉTEREK

Szín  

Technológia száraz-nedves multifunkciós száraz-nedves

Energiahatékonysági osztály - -

Szőnyegtisztítási teljesítményosztály - -

Kemény padló tisztítási teljesítményosztály - -

Levegőtisztítási hatékonyság - -

Zajszint < 77 dB < 90 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 7.5 m / 5 m 9 m / 6 m

Portartály kapacitás - 1.6 l

Porzsák kapacitás 7.5 l -

Víztartály kapacitás 16 l 1.6 l

Teljesítmény 1400 W 1600 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 374 × 425 × 490 485 × 350 × 300

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) - -

Ciklon szűrő - igen

Bemeneti mikroszűrő 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő 1× EPA E12

Speciális szűrő - -

Teleszkópos cső igen XXL light

Cső anyaga fém alumínium

Gumírozott kerekek igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen

Porzsák telítettség jelző - igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő - -

Parkoló pozíciók 1 1

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló - -

Tartalék porzsák igen -

Turbó szívófej - igen

Mini-turbó szívófej - -

Kemény padló szívófej - igen

Porolókefe igen igen

Résszívó fej igen igen

Kárpit szívófej igen igen

Kombinált kefés résszívó fej - -

Vízszívófej igen igen

Nedves padló és ablaktisztító fej - igen

Nedves kárpittisztítófej - igen

SZÁRAZ-NEDVES 
PORSZÍVÓK
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MODELL SVC 3001 SVC 5001YL

PARAMÉTEREK

Szín  

Technológia száraz-nedves multifunkciós száraz-nedves

Energiahatékonysági osztály - -

Szőnyegtisztítási teljesítményosztály - -

Kemény padló tisztítási teljesítményosztály - -

Levegőtisztítási hatékonyság - -

Zajszint < 77 dB < 90 dB

Hatótávolság / Hálózati kábel hossz 7.5 m / 5 m 9 m / 6 m

Portartály kapacitás - 1.6 l

Porzsák kapacitás 7.5 l -

Víztartály kapacitás 16 l 1.6 l

Teljesítmény 1400 W 1600 W

Méretek (szélesség × mélység × magasság) 374 × 425 × 490 485 × 350 × 300

JELLEMZŐK

Nagy hatékonyságú motor (ECO motor) - -

Ciklon szűrő - igen

Bemeneti mikroszűrő 1× 1×

Kimeneti mikroszűrő 1× EPA E12

Speciális szűrő - -

Teleszkópos cső igen XXL light

Cső anyaga fém alumínium

Gumírozott kerekek igen igen

Automatikus kábel csévélés igen igen

Porzsák telítettség jelző - igen

Elektronikusan vezérelt szívóerő igen igen

Markolaton keresztül távvezérelhető szívóerő - -

Parkoló pozíciók 1 1

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tartozék tároló - -

Tartalék porzsák igen -

Turbó szívófej - igen

Mini-turbó szívófej - -

Kemény padló szívófej - igen

Porolókefe igen igen

Résszívó fej igen igen

Kárpit szívófej igen igen

Kombinált kefés résszívó fej - -

Vízszívófej igen igen

Nedves padló és ablaktisztító fej - igen

Nedves kárpittisztítófej - igen

MODELL
SVC 190R 
SVC 190B 
SVC 190W

PARAMÉTEREK

Szín   

Kialakítás kézi

Tápellátás akkumulátor

Akkumulátor típusa Ni-MH 

Feszültség 7.2 V

Működési idő 15 perc

Nedves tisztítás igen

Tartály kapacitás 0.5 l

Mosható szűrő igen

MORZSAPORSZÍVÓK
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MODELL SVC 0825WH SVC 0725TI SVC 8725GD SVC 0740BL 
SVC0741YL SVC 0625AT

PARAMÉTEREK

Szín  
Kialakítás Minden az 1-ben 4 az 1 -ben 3 az 1 -ben 3 az 1 -ben 4 az 1 -ben

Tápellátás akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás 2200 mAh 2500 mAh 2500 mAh 2200 mAh 2000 mAh

Feszültség 25.2 V 25.2 V 25.2 V 40.7 V 25.2 V

Működési idő 50 perc 50 perc 50 perc 85 perc 50 perc

Teljesítményszabályozás igen igen igen igen igen

Tartály kapacitás 0.5 l 0.5 l 0.5 l 0.5 l 0.5 l

Motoros padlókefe igen igen igen igen igen

Kézi egység motorkefe igen igen igen - igen

LED világítás igen - - igen igen

Nedves mop tartály igen igen - igen igen

Nedves mop fej 5 5 - 5 5

ÁLLÓ ÉS 
RÚDPORSZÍVÓK
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MODELL SVC 8936TI SVC 8825TI SVC 8621TI SVC 8618GD SVC 78xx

PARAMÉTEREK

Szín   

Kialakítás porszívó + nedves mop 2 az 1 -ben 2 az 1 -ben 2 az 1 -ben 2 az 1 -ben

Tápellátás akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor akkumulátor

Akkumulátor típusa Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Akkumulátor kapacitás 2150 mAh 2000 mAh 2000 mAh 2000 mAh 2000 mAh

Feszültség 36 V 25.2 V 21.6 V 18 V 18 V

Működési idő 60 perc 55 perc 50 perc 45 perc 45 perc

Teljesítményszabályozás igen igen igen igen igen

Tartály kapacitás 1 l 0.5 l 0.5 l 0.5 l 0.5 l

Motoros padlókefe igen igen igen igen igen

Kézi egység motorkefe - - - - -

LED világítás igen igen igen igen igen

Nedves mop tartály igen - - - -

Nedves mop fej 5 - - - -

ÁLLÓ ÉS 
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MODELL SRV 9550BK SRV 9250BK SRV 9200BK

PARAMÉTEREK

Szín

Navigáció LIDAR + Gyro LIDAR + Gyro LIDAR + Gyro

Térkép igen igen igen

Motor DIGITÁLIS DIGITÁLIS DIGITÁLIS

Akkumulátor Li-ion Li-ion Li-ion

Nedves mop funkció aktív mop aktív mop -

Távirányító igen igen igen

Mobilalkalmazás igen igen igen

Max. lefedettségi terület korlátlan korlátlan korlátlan

Töltőállomás igen igen igen

Időzítő funkció igen igen igen

Automatikus visszatérés a töltőállomáshoz igen igen igen

MODELL SRV 9150WH SRV 8550BK SRV 6250BK SRV 4250SL

PARAMÉTEREK

Szín

Navigáció LIDAR + Gyro Gyro Gyro szenzoros

Térkép igen igen igen igen

Motor DIGITÁLIS DIGITÁLIS DIGITÁLIS DIGITÁLIS

Akkumulátor Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Nedves mop funkció aktív mop aktív mop aktív mop aktív mop

Távirányító igen igen igen igen

Mobilalkalmazás igen igen igen igen

Max. lefedettségi terület korlátlan korlátlan 130 m2 130 m2

Töltőállomás igen igen igen igen

Időzítő funkció igen igen igen igen

Automatikus visszatérés 
a töltőállomáshoz igen igen igen igen
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MODELL SRV 4200 SRV 2230TI SRV 1000SL

PARAMÉTEREK

Szín

Navigáció szenzoros szenzoros -

Térkép - - -

Motor DC DC DC

Akkumulátor Li-ion Li-ion Li-ion

Nedves mop funkció - passzív mop antisztatikus kendő

Távirányító igen igen -

Mobilalkalmazás nem nem nem

Max. lefedettségi terület 130 m2 130 m2 80 m2

Töltőállomás igen igen -

Időzítő funkció igen igen -

Automatikus visszatérés a töltőállomáshoz igen igen -
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