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JAK WYBRAĆ   
ODKURZACZ?
Zbyt duża ilość kurzu i pyłów 
w domowym powietrzu przyczynia 
się do problemów zdrowotnych, 
nasila objawy astmy oraz alergii 
i  wpływa na nasze samopoczucie. 
Osoby posiadające małe dzieci, choć 
nie tylko one, zdają sobie sprawę, 
jak dużo czasu i wysiłku wymaga 
utrzymanie domu w  czystości. 
Mamy jednak dla Was rozwiązanie 
– wybierzcie jeden z super mocnych 
odkurzaczy SENCOR i zadbajcie 
o swoje domy z uśmiechem na 
twarzy!

Wybierając odkurzacz, powinniśmy 
kierować się potrzebami oraz specyfiką 
naszego gospodarstwa domowego. 
War to zadać sobie następujące 
pytania: Jaki rodzaj powierzchni będzie 
odkurzany najczęściej? Jak duża 
jest ta powierzchnia? Czy posiadamy 
zwierzę, którego sierść przyczepia się do 
wszystkiego? A może cierpimy na alergię 
i pomógłby nam wyjątkowo efektywny 
odkurzacz wyposażony w wysokiej jakość 
filtr?

Dokonując wyboru, powinniśmy również 
zwrócić szczególną uwagę na poziom 
efektywności urządzenia w kwestii 
odkurzania dywanów oraz twardych 
podłóg. Inne ważne czynniki to poziom 
hałasu, pojemność worka lub pojemnika 
na kurz, wymagane filtry oraz długość 
kabla zasilającego.

Odkurzacze marki SENCOR, poza   
zaletami związanymi z efektywną 
pracą, posiadają atrakcyjny wygląd, 
są ergonomiczne oraz przyjazne dla 
użytkownika. W skład zestawów wchodzi 
szeroka gama akcesoriów dostarczająca 
najefektywniejszych i  najprostszych  
rozwiązań do odkurzania Twojego 
domu, samochodu czy usuwania sierści  
Twojego pupila.
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Wszystkie odkurzacze marki SENCOR 
odznaczają się efektywnością pracy, 
precyzyjnym wykonaniem oraz 
spełnianiem norm bezpieczeństwa 
względem naszego zdrowia. Materiały 
wykorzystywane do ich produkcji, 
jedyne w swoim rodzaju procesy 
produkcyjne oraz technologie 
chronione patentami gwarantują 
wysoką wartość techniczną urządzeń 
i sprawiają, że są one wyjątkowo 
popularne wśród użytkowników na 
całym świecie.

Pomimo niskiego poboru mocy, nasze urządzenia są 
bardzo efektywne. Rodzaj materiałów użytych do ich 
produkcji oraz kombinacje funkcji użytkowych sprawiają, 
iż odkurzacze marki SENCOR gwarantują efektywną 
pracę bez konieczności pójścia na kompromis.

WYDAJNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ

Pierwsza z funkcji filtracyjnych naszego unikalnego 
systemu Clean Air (ang. czyste powietrze) składa się 
z wielowarstwowych worków z mikrofibry o właściwościach 
antybakteryjnych. Najwyższy stopień filtracji zapewnia 
filtr HEPA, który zatrzymuje nawet najmniejsze cząsteczki. 
Odkurzacze SENCOR zadbają o to, aby środowisko, 
w którym przebywacie wraz ze swoimi dziećmi  
było zdrowe i bezpieczne.

FILTRACJA POWIETRZA

WYJĄTKOWE 
WŁAŚCIWOŚCI  
ODKURZACZY  
MARKI SENCOR

legenda

1. EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA 
Połączenie niskiego zużycia energii 
z efektywnym odkurzaniem.

2. ROCZNE ZUŻYCIE ENERGII  
Wyrażone w kWh / rok (87 
m2 podłóg odkurzane 50 razy 
rocznie).

3. CICHA PRACA  
69 dB oznacza bardzo cicho 
pracujący odkurzacz.

4. TWARDE PODŁOGI  
Klasa efektywności odkurzania 
podłóg twardych.

5. DYWANY  
Klasa efektywności odkurzania 
dywanów.

6. FILTRACJA  
Klasa reemisji kurzu z odkurzacza.

Jesteśmy pewni, że spodoba Wam się możliwość 
odkurzania domu czy mieszkania kiedykolwiek 
chcecie – bez obaw, że możecie obudzić śpiące dzieci 
lub przeszkadzać pozostałym domownikom. Nasze 
najciszej pracujące modele sprawiają, że jest to możliwe.

CICHA PRACA

Silniki odkurzaczy marki 
SENCOR wyróżniają się dużą 
mocą, efektywnością oraz 
wysoką jakością. W pełni 
ufamy naszym produktom 
– dlatego też udzielamy 
6-letniej gwarancji na silniki 
w bardziej zaawansowanych 
modelach naszych 
odkurzaczy.

SILNIK  
Z 6-LETNIĄ 
GWARANCJĄ

ODKURZACZE 
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Czy chcielibyście mieć idealnie wysprzątane 
mieszkanie i pewność, że Wasz odkurzacz 
zapewnia nie tylko czystość podłóg, ale również 
powietrza? Wybierzcie popularne odkurzacze 
marki SENCOR!

Wszystkie części systemu odkurzającego, w  tym 
dołączone akcesoria, są ze sobą idealnie zespolone 
i zaprojektowane w sposób, który minimalizuje opór 
powietrza. Dzięki temu, urządzenia marki SENCOR 
zapewniają wysoki poziom efektywności pracy 
przy niskim poborze mocy. Sprzątając pokryte 
kurzem powierzchnie, najnowsze modele naszych 
odkurzaczy usuwają również niepożądane cząsteczki 
i mikroorganizmy (bakterie, grzyby, roztocza i niektóre 
wirusy) z powietrza – działają więc jak wysokiej jakości 
oczyszczacze powietrza.

Czy mając małe dzieci lub cierpiąc na astmę chcielibyście 
sprzątać jeszcze efektywniej? Wybierzcie odkurzacze 
marki SENCOR łączące wysoką efektywność pracy 
z dokładną filtracją powietrza. W pierwszej fazie 
przepływa ono przez worek, gdzie zatrzymują się kurz, 
pył i  mikrocząsteczki. W kolejnej, filtr HEPA wyłapuje 
pozostałe, najmniejsze mikrocząsteczki i alergeny. 
Odkurzacze SENCOR nie zatruwają środowiska 
i  są odpowiednie dla astmatyków, osób cierpiących 
z powodu alergii oraz rodzin z dziećmi.

PERFEKCYJNE  
ODKURZANIE

WIĘKSZOŚĆ ODKURZACZY 
MARKI SENCOR
posiada antyalergiczne worki wykonane 
z wielowarstwowej włókniny.

Filtrują one z efektywnością zbliżoną  
do filtrów EPA. Ich wymiana  
jest bardzo łatwa i higieniczna,  
a przednia klapka zapobiega 
wydostawaniu się kurzu  
na zewnątrz.

• Wysoki poziom efektywności procesu odkurzania
• Skuteczny proces filtracyjny
• Worki służą jako filtr i wyłapują zarówno kurz,  

jak i małe cząsteczki pyłu
• Idealny wybór dla osób cierpiących na alergie
• Higieniczny sposób wymiany worków  

– bez kontaktu z kurzem

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
ODKURZACZE WORKOWE 
MARKI SENCOR?

ODKURZACZE WORKOWE

ODKURZACZE 
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4AAAA ECO Power  dla idealnego 
odkurzania każdego rodzaju 
powierzchni.

Najbardziej zaawansowany z oferowanych 
aktualnie modeli odkurzaczy SENCOR.  
To idealne rozwiązanie dla bezkompromisowego 
odkurzania każdego rodzaju powierzchni 
odznaczające się wysoką efektywnością, 
cichą pracą i niską roczną konsumpcją energii 
oraz posiadające filtr HEPA H13 – właściwy 
wybór dla osób cierpiących na alergie. 
Największy zasięg roboczy na rynku  
oraz pełen zestaw akcesoriów sprawia, 
że urządzenie to będzie idealną pomocą 
w każdej sytuacji.

SVC 9000 BK

ODKURZACZE WORKOWE 
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WŁAŚCIWOŚCI

AKCESORIA

• Filtr Clean Air HEPA H13  
zapewnia najwyższy poziom filtracji 
powietrza idealny dla alergików

• Technologia Extreme Silence  
zapewnia cichą pracę urządzenia  
na poziomie głośności 69 dB(A)

• Metalowa rura teleskopowa XXL, dzięki której 
dotrzemy do wyżej położonych miejsc

• Wieloetapowa mikro filtracja
• Miękkie koła chroniące podłogi i zapewniające 

ciche przemieszczanie się urządzenia
• Możliwość przechowywania odkurzacza 

w pozycji pionowej i poziomej
• Możliwość odkurzenia 616m2 powierzchni 

podłóg dla jak najmniejszej liczby przepięć 
pomiędzy gniazdkami

• Bardzo duży zasięg roboczy – 14 m (długość 
kabla zasilającego 11 m)

• Światło LED sygnalizujące zapełnienie worka

CECHY

DŁUGA I ELASTYCZNA 
SSAWKA SZCZELINOWA 
Ta długa i elastyczna ssawka szczelinowa 
jest bardzo pomocna podczas odkurzania 
samochodu, nawet w miejscach, 
do których szczególnie trudno dotrzeć. 

1. TURBO SZCZOTKA
2. TURBO SZCZOTKA MINI
3. UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG
4. SSAWKA SZCZELINOWA
5. SZCZOTKA DO KURZU
6. SSAWKA DO PODŁÓG TWARDYCH
7. DŁUGA I ELASTYCZNA SSAWKA SZCZELINOWA

ODKURZACZE 
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ekstremalnie cichy

SVC 8501TI
Super cichy i super ekonomiczny z akcesoriami na wyciągnięcie ręki, 
umieszczonymi w schowku wewnątrz odkurzacza. Idealnie sprząta twarde 
podłogi i dywany. Pełen zestaw akcesoriów gwarantuje, że urządzenie sprosta 
każdemu zadaniu.

• A+ ECO Power gwarantuje idealne odkurzanie każdego rodzaju powierzchni
• Filtr HEPA H13 zapewnia najwyższy poziom filtracji powietrza idealny 

dla alergików
• Efektywnie wykonuje każde zadanie – sprzątanie domu, sierści zwierząt 

domowych czy odkurzanie samochodu
• Technologia Extreme Silence zapewnia cichą pracę urządzenia na poziomie 

głośności 69 dB(A)
• Metalowa rura teleskopowa XXL, dzięki której dotrzemy do wyżej 

położonych miejsc
• Mikro filtr nadający się do mycia
• Termostat zabezpieczający silnik przed przegrzaniem
• Miękkie koła chroniące podłogi i zapewniające  

ciche przemieszczanie się urządzenia
• Możliwość przechowywania odkurzacza w pozycji pionowej i poziomej
• Możliwość odkurzenia 380m2 powierzchni podłóg dla jak najmniejszej 

liczby przepięć pomiędzy gniazdkami
• Sygnalizator zapełnienia worka
• 3-litrowy worek syntetyczny dla lepszej filtracji  

i higienicznego opróżniania

1. TURBO SZCZOTKA
2. TURBO SZCZOTKA MINI
3. UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG
4. SSAWKA SZCZELINOWA
5. SZCZOTKA DO KURZU
6. SSAWKA DO PODŁÓG TWARDYCH
7. DŁUGA I ELASTYCZNA SSAWKA SZCZELINOWA

CECHY

AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI

ODKURZACZE WORKOWE
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SVC 7 CA
Kompaktowy i łatwy w manewrowaniu odkurzacz wyposażony w filtr HEPA 13 
odpowiedni dla alergików. Odznacza się niskim zużyciem energii i wysokim 
stopniem efektywności pracy. Posiada również wiele dodatkowych akcesoriów.

• Wysoce efektywny silnik ECO o mocy 700W
• Filtr HEPA H13 zapewnia najwyższy poziom 

filtracji powietrza (idealny dla alergików)
• Długa rura teleskopowa o metalowej powierzchni 

i wysuwanej szczotce
• Poziom hałasu: 79 dB(A)
• 2 dodatkowe koła dla lepszej stabilności  

(razem 5 kół)
• Koła pokryte gumą chroniące podłogi 

i ułatwiające przemieszczanie się urządzenia
• Możliwość ustawienia ssawki w 2 pozycjach
• Sygnalizator zapełnienia worka
• Pojemność worka: 2,5l

1. TURBO SZCZOTKA
2. UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG
3. SSAWKA SZCZELINOWA
4. SZCZOTKA DO KURZU 
5. SSAWKA DO PODŁÓG TWARDYCH

AKCESORIA

FILTR HEPA 13
DLA CZYSTEGO POWIETRZA 
Połączenie 5-etapowego systemu filtracji, 
zmywalnego mikrtofiltra wlotowego 
oraz wylotowego filtra HEPA 13 gwarantuje,
 że wszelki kurz i pył pozostaje wewnątrz
 urządzenia, a wydobywające 
się z odkurzacza powietrze będzie 
idealnie czyste.

WŁAŚCIWOŚCI

CECHY

ODKURZACZE 
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HEPA E12

Syntetyczny worek 3
l

• Wysoce efektywny silnik ECO o mocy 700W
• Filtr EPA E12 idealny dla alergików
• 314m2 obszaru roboczego  

– mniej przepięć wtyczki pomiędzy gniazdkami
• Metalowa rura teleskopowa w rozmiarze XXL,  

dzięki której dotrzemy do wyżej położonych miejsc
• Cicha praca: 78 dB(A)
• Wlotowy mikro filtr nadający się do mycia
• Miękkie koła chroniące podłogi i ułatwiające  

przemieszczanie się urządzenia
• Możliwość przechowywania odkurzacza  

w pozycji pionowej i poziomej
• 3-litrowy worek syntetyczny dla lepszej  

filtracji i higienicznego opróżniania
• Wskaźnik zapełnienia worka

SVC 6001BK
Wysoka efektywność w kompaktowym rozmiarze – idealnie czyste 
podłogi, czyste powietrze oraz duży obszar roboczy eliminujący 
konieczność częstego przepinania wtyczki z gniazdka do gniazdka.

AKCESORIA

CECHY

1. SSAWKA DO TAPICERKI 
2.  POŁĄCZENIE SSAWKI  

SZCZELINOWEJ I SZCZOTKI 
3. UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG

WŁAŚCIWOŚCI
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• Wysoce efektywny silnik ECO o mocy 850W
• 5-etapowy system filtracji
• Uniwersalna ssawka do podłóg z wysuwaną szczotką
• Poziom hałasu: 79 dB(A)
• Koła pokryte gumą chroniące podłogi panelowe  

i ułatwiające przemieszczanie się urządzenia
• Wskaźnik zapełnienia worka
• Pojemność worka: 1,5l

SVC 45RD
SVC 45BL SVC 45WSVC 45BK SVC 45GR

Małe, kompaktowe i lekkie, a więc łatwe w przechowywaniu i obsłudze, 
a jednak wystarczająco silne, by zapewnić najwyższy poziom efektywności 
sprzątania podłóg twardych.

AKCESORIA

CECHY

TO PROSTE
Ten odkurzacz, wyposażony 
w plastikową rurę, 
waży jedynie 3,6 kg, 
przez co łatwo manewrować 
nim w trakcie sprzątania. 
To pomocnik wagi lekkiej 
utrzymujący Wasz dom 
w nieskazitelnej czystości.

POŁĄCZENIE SSAWKI 
SZCZELINOWEJ I SZCZOTKI 

WŁAŚCIWOŚCI

ODKURZACZE WORKOWE
ODKURZACZE 
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W przypadku odkurzaczy workowych zebrany kurz przechowywany jest 
w worku, natomiast w modelach bezworkowych w specjalnym pojemniku. 
Gdy pojemnik jest pełny, po prostu go opróżniamy. Dzięki temu rozwiązaniu 
zaoszczędzamy pieniądze wydawane na worki. Jedyne o czym musimy 
pamiętać to wymiana lub mycie filtrów.

W przypadku odkurzaczy bezworkowych, istnieją trzy kategorie filtracji. Najbardziej 
zaawansowaną z nich jest technologia multicyklonowa bazująca na oddzielaniu od 
powietrza najmniejszych cząsteczek kurzu w kilku mniejszych zbiornikach cyklonowych. 
Ta wielokrotna filtracja zapewnia wysoką i stałą efektywność ssania, nawet gdy pojemnik 
jest pełen. Prostszy system cyklonowy działa na zasadzie oddzielania kurzu od powietrza 
przy wykorzystaniu siły odśrodkowej w jednym zbiorniku cyklonowym, a następnie przy 
użyciu filtru HEPA.

Wszystkie bezworkowe odkurzacze marki SENCOR wyróżniają się wyjątkowym 
poziomem jakości, efektywności oraz niezawodności. Są łatwe w obsłudze i wysoce 
użyteczne. Materiały wykorzystane do ich produkcji, wyjątkowe procesy produkcyjne 
oraz chronione patentem technologie marki SENCOR sprawiają, że nasze odkurzacze są 
niezwykle popularne na całym świecie.

ODKURZACZE  
BEZWORKOWE

DLACZEGO 
WARTO 
WYBRAĆ
ODKURZACZ 
BEZWORKOWY 
MARKI 
SENCOR?
• Niższy koszt eksploatacji  

– nie ma potrzeby  
zakupu worków

• Stała moc odkurzania
• Łatwe opróżnianie 

pojemnika

DESIGN
JAKOŚĆ 
WYKONANIA, 
EFEKTYWNOŚĆ, 
ŁATWA OBSŁUGA 
Materiały wysokiej jakości 
w połączeniu z wyjątkowym 
designem oraz łatwością 
obsługi – to właśnie 
oferują nasze odkurzacze 
bezworkowe.

ODKURZACZE 
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CECHY

SVC 1040SL

Nowy system cyklonowy piątej generacji 
perfekcyjnie oddziela cząsteczki kurzu 
od powietrza zatrzymując większość kurzu 
już na pierwszym etapie filtracji.

• Wysoce efektywny silnik ECO o mocy 700W
• Nowy system cyklonowy piątej generacji perfekcyjnie 

oddziela cząsteczki kurzu od powietrza
• Metalowa rura teleskopowa w rozmiarze XXL,  

dzięki której dotrzemy do wyżej położonych miejsc
• Filtr wlotowy EPA E11, który można umyć
• Poziom hałasu: 78 dB(A)
• Zmywalny wylotowy mikro filtr, który można umyć
• Ochrona silnika przed przegrzaniem
• Miękkie koła chroniące podłogi panelowe  

i ułatwiające przemieszczanie się urządzenia
• Możliwość ustawienia ssawki  

w pozycji pionowej w trakcie  
przechowywania

• Sygnalizator poziomu  
zapełnienia pojemnika

• 1,3-litrowy  
pojemnik na kurz  
(z możliwością mycia)

Decydując się na najbardziej zaawansowaną 
technologię multicyklonową macie pewność, 
że Wasz odkurzacz będzie pracował zawsze 
na pełni mocy i wymagał minimalnego 
zaangażowania w jego obsługę i konserwację.

ODKURZACZE  
BEZWORKOWE

SYSTEM CYKLONOWY 
5TEJ GENERACJI
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WŁAŚCIWOŚCI

IDEALNE ODKURZANIE 
Cząsteczki kurzu odseparowywane są 
przy użyciu siły odśrodkowej wirując 
z prędkością ponaddźwiękową. Dzięki temu, 
nawet najmniejsze cząsteczki mogą 
być usunięte z kręcącego się strumienia 
powietrza, które jest następnie oczyszczane 
przed i po przedostaniu się przez turbinę, 
dzięki filtrowi EPA.

1. SSAWKA DO TAPICERKI
2.  UNIWERSALNA  

SSAWKA DO PODŁÓG
3. SSAWKA SZCZELINOWA
4. SZCZOTKA DO KURZU

JAKOŚĆ

AKCESORIA

ODKURZACZE 
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• Wysoce efektywny silnik ECO o mocy 800W
• System cyklonowy perfekcyjnie oddzielający  

cząsteczki kurzu od powietrza
• Rura teleskopowa ze stali nierdzewnej
• Poziom hałasu: 76 dB(A)
• Filtr wlotowy EPA (zmywalny)
• 5-etapowy system filtracji
• 2 możliwości ustawienia ssawki w trakcie przechowywania
• Miękkie koła chroniące podłogi i ułatwiające 

przemieszczanie się urządzenia
• Uniwersalna ssawka do podłóg z wysuwaną szczotką
• 1,5-litrowy pojemnik na kurz (z możliwością mycia)

Niniejszy odkurzacz łączy system cyklonowy usuwający cząsteczki kurzu z powietrza 
oraz 5-etapowy system filtracji z filtrem EPA, który można umyć.  
Dlatego też jest w stanie zatrzymać większą ilość kurzu i pyłków niż zwykłe odkurzacze.

SVC 730GR

AKCESORIA

CECHY

1. SZCZOTKA  I SSAWKA DO TAPICERKI
2. UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG
3. SSAWKA SZCZELINOWA

WŁAŚCIWOŚCI
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Odkurzacz bezworkowy 
wyposażony w wysoce efektywny 
silnik ECO 700W. Dzięki tłumiącej 
hałas konstrukcji urządzenie to 
gwarantuje cichą pracę. Gumowe 
koła sprawiają, że łatwo nim 
manewrować oraz chronią podłogi 
panelowe przed zniszczeniem. 
System cyklonowy 5. generacji 
perfekcyjnie oddziela cząsteczki 
kurzu od powietrza, oszczędzając 
tym samym filtr EPA.

SVC 611BL

1. SSAWKA SZCZELINOWA
2. SZCZOTKA DO KURZU
3. SSAWKA DO TAPICERKI
4. UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG

• Wysoce efektywny silnik ECO  
o mocy 700W

• System cyklonowy piątej generacji
• Konstrukcja zapewniająca cichą pracę: 

74 dB(A)
• Rura teleskopowa ze stali nierdzewnej
• Miękkie koła chroniące podłogi 

i ułatwiające przemieszczanie się 
urządzenia

• Filtr wlotowy EPA klasy 12, który można 
umyć (efektywność na poziomie 99,5%)

• Uniwersalna ssawka do podłóg 
z wysuwaną szczotką

• Wskaźnik informujący o stopniu 
zapełnienia pojemnika

• 1,5-litrowy pojemnik na kurz 
(z możliwością mycia)

CECHY

CICHA 
PRACA
Zarówno konstrukcja 
odkurzacza, jak i zastosowane 
gumowe koła zapewniają łatwe 
manewrowanie urządzeniem, 
chronią podłogi panelowe 
przed  zniszczeniem, a przede 
wszystkim gwarantują cichą 
pracę odkurzacza.

AKCESORIA

WŁAŚCIWOŚCI

ODKURZACZE  
BEZWORKOWE

ODKURZACZE 
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WYJĄTKOWY W KAŻDYM 
SZCZEGÓLE
Najwyższy model odkurza przez 
50 minut po jednorazowym 
ładowaniu baterii. Dodatkowo, 
oświetla sprzątaną powierzchnię, 
dzięki czemu nie ominiemy ani 
jednego pyłku.

Najbardziej dynamiczna kategoria odkurzaczy 
to bezprzewodowe odkurzacze pionowe, które gwarantują 
większą swobodę ruchów podczas odkurzania. Dzięki 
swojej konstrukcji są cały czas pod ręką gotowe sprzątnąć 
każdy bałagan – czy to pozostałości po rozbitym dzbanku,  
czy okruchy chleba po dużym rodzinnym śniadaniu.

Ich trzy najważniejsze cechy to idealna wręcz manewrowość, mała 
waga oraz ergonomia. Kolejną jest możliwość ustawienia odkurzacza 
w pozycji pionowej w trakcie przerw w odkurzaniu.

Najbardziej popularne z nich to modele 2 w 1 zawierające odłączany 
odkurzacz ręczny.

Może się on przydać w sytuacji, w której chcemy sprzątnąć okruchy 
ze stołu, usunąć sierść swojego pupila z krzesła, na którym leżał 
kilka minut wcześniej, lub odkurzyć wnętrze samochodu. Złożony 
odkurzacz pionowy, dzięki połączeniu mocnej baterii litowej oraz 
elektrycznej szczotki obrotowej, poradzi sobie bez problemu 
z codziennym odkurzaniem różnego rodzaju powierzchni.

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
BEZPRZEWODOWY ODKURZACZ 
2 W 1 MARKI SENCOR?
• Jest zawsze pod ręką
• Bez plątającego się kabla
• Lekki i łatwy w użyciu
• Odłączany odkurzacz ręczny
• Mocna obracająca się szczotka napędzana elektrycznie
• Podświetlenie odkurzanej powierzchni

ODKURZACZE
BEZPRZEWODOWE 2 W 1
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AKCESORIA
1. SSAWKA SZCZELINOWA
2. PODSTAWA DO ŁADOWANIA
3. SZCZOTKA DO KURZU

• Bezprzewodowy odkurzacz pionowy z możliwością odłączenia 
odkurzacza ręcznego

• Pełna swoboda ruchów dzięki bezprzewodowemu rozwiązaniu
• Czas ładowania: 4-6 h
• Lekkie, ciche i proste rozwiązanie dla codziennego odkurzania 

różnego rodzaju powierzchni
• Odłączany odkurzacz ręczny dla wygodnego usuwania kurzu 

i pyłu z mebli, stołów i wnętrza samochodu
• System filtracji cyklonowej z filtrem HEPA
• Obrotowa szczotka napędzana przez oddzielny silnik gwarantuje 

wspaniałe rezultaty odkurzania każdej powierzchni i pomaga 
usuwać brud z dywanów

• Ssawka wyposażona w światła LED pomoże odnaleźć nawet 
najmniejsze pyłki i ułatwia odkurzanie w słabiej oświetlonych 
częściach pomieszczeń

• Ustawienie urządzenia w pozycji pionowej podczas przerw 
w odkurzaniu ułatwi również jego przechowywanie

• Podstawa do ładownia odkurzacza funkcjonuje również jako 
schowek dla akcesoriów

• Łatwe manewrowanie urządzeniem pomiędzy meblami ułatwia 
ssawka obracająca się o 180° 

• Wskaźnik LED poziomu naładowania baterii
• 2 tryby pracy: duża moc lub dłuższy czas odkurzania
• Pojemnik na kurz: 0,5l
• Proste odłączanie poszczególnych części ułatwiające  

opróżnianie pojemnika na kurz oraz mycie filtrów
• Poziom hałasu: 78 dB(A)

WSPÓLNE  CECHY

WŁAŚCIWOŚCI

SVC 8621 TI
• Czas pracy do 50 minut
• Mocna bateria litowo-jonowa 21,6V

SVC 8618 GD
• Czas pracy do 45 minut
• Mocna bateria litowo-jonowa 18V

ODKURZACZE 
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WIELOFUNKCYJNE ODKURZACZE  
DO CZYSZCZENIA  
NA MOKRO I SUCHO
Odkurzacze wielofunkcyjne SENCOR Wet & Dry pozwalają 
klientom cieszyć się komfortem suchego odkurzania na 
mokro. Pomogą Ci one łatwo usunąć nie tylko kurz i inne 
zabrudzenia, ale także wszelkie rozlane płyny.

DLACZEGO WARTO 
WYBRAĆ
ODKURZACZ DO 
CZYSZCZENIA NA MOKRO 
I SUCHO MARKI SENCOR?
• Odkurzanie zarówno suchych, jak i mokrych 

zanieczyszczeń
• Usuwanie wody i innych płynów
• Z łatwością radzi sobie z większą ilością nawet 

dużych zanieczyszczeń
• Zbiornik na kurz o dużej pojemności
• Wielofunkcyjne ssawki
• Czyszczenie dywanów na mokro
• Czyszczenie podłóg
• Mycie okien
• Akcesoria do kompleksowego sprzątania
• Wyjątkowe połączenie filtracji cyklonowej i wodnej

ODKURZANIE NA SUCHO I MOKRO
Wielofunkcyjne odkurzacze do czyszczenia 
na mokro i sucho marki SENCOR dostarczają 
użytkownikom korzyści płynące z obu tych 
sposobów sprzątania. Z łatwością pomogą 
Wam usunąć nie tylko kurz i inne zabrudzenia, 
ale również różnego rodzaju płyny.

Dzięki wielofunkcyjnym modelom Sencor 
możesz samodzielnie czyścić i myć dywany, 
czy też meble tapicerowane (np. fotele lub 
fotele samochodowe).
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• Silnik o mocy 1400W
• 5-etapowy system filtracji z filtrem, który można umyć
• Aluminiowa rura teleskopowa
• Moc ssania: 250W
• Wlotowy mikro filtr (zmywalny)
• Wylotowy mikro filtr (zmywalny)
• Funkcja powolnego rozruchu (nie obciąża sieci 

elektrycznej w momencie uruchomienia silnika)
• Miękkie koła pokryte gumą chroniące podłogi 

panelowe i ułatwiające przemieszczanie 
się urządzenia

• Zasięg roboczy – 7,5 m (długość kabla 
zasilającego – 5 m)

• Uniwersalna ssawka do podłóg z wysuwaną 
szczotką

• Specjalna ssawka do usuwania wody
• Pojemność worka: 7,5 l
• Pojemność zbiornika na ciecz: 16 l
• Całkowita pojemność zbiornika: 30 l
• Poziom hałasu <77 dB

SVC 3001

CECHY

1. SSAWKA DO TAPICERKI
2. UNIWERSALNA SSAWKA DO PODŁÓG
3. SSAWKA SZCZELINOWA
4. SZCZOTKA DO KURZU
5. SSAWKA DO MYCIA PODŁÓG

AKCESORIA

* akcesoria w obudowie

Nieważne czy zabrudzenia są mokre czy suche, cząsteczki kurzu duże 
czy małe – wielofunkcyjne odkurzacze do czyszczenia na mokro i sucho 
marki SENCOR usuną je wszystkie. Dzięki dużej pojemności 30-litrowego 
zbiornika, szybko poradzą sobie również z dużą ilością wody. To idealny 
wybór dla Twojego samochodu, garażu, piwnicy, warsztatu, do prac 
renowacyjnych i wszystkich innych, jakie wykonujesz wokół swojego domu.

ODKURZACZE 



24

• Power Edition z silnikiem o mocy 1600W dla super efektywnego 
czyszczenia każdej powierzchni

• Akcesoria do kompleksowego czyszczenia na sucho i na mokro 
zapewniające najlepsze rezultaty sprzątania w domu, w samochodzie 
i pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta domowe

• System podwójnej filtracji łączy siłę filtracji cyklonowej i wodnej w jednym 
zbiorniku

• Filtr powietrza HEPA E12, który można umyć, zapewnia najwyższy stopień 
filtracji, odpowiedni dla osób cierpiących na alergie

• Odkurzanie dywanów i twardych podłóg, usuwanie płynów, pranie dywanów 
i tapicerki, mycie okien i twardych podłóg

• Super lekka, aluminiowa rura teleskopowa XXL,  
dzięki której dotrzemy do wyżej położonych powierzchni

• Możliwość przechowywania odkurzacza w pozycji pionowej i poziomej
• Miękkie koła chroniące podłogi i ułatwiające przemieszczanie się urządzenia
• Praktyczna torba na akcesoria 
• Elektroniczna regulacja mocy z wyświetlaczem LED
• Możliwość odkurzenia 254m2 powierzchni podłóg dla jak najmniejszej liczby 

przepięć pomiędzy gniazdkami
• Mechanizm automatycznego zwijania kabla zasilającego
• 6-letnia gwarancja na silnik

CECHY

WIELOFUNKCYJNE ODKURZACZE 
DO CZYSZCZENIA NA MOKRO I SUCHO

Od tradycyjnego odkurzania poprzez pranie dywanów i  tapicerki do mycia okien i podłóg 
– ten wielofunkcyjny odkurzacz potrafi zrobić to wszystko perfekcyjnie. Odkurzając twarde powierzchnie 
możemy użyć ssawki do twardych podłóg lub ssawki uniwersalnej. Można je również umyć przy 
pomocy ssawki do czyszczenia na mokro, którą umyjemy także okna przy minimalnym nakładzie 
czasu. W przypadku dywanów i tapicerki możemy skorzystać ze ssawki uniwersalnej, turbo szczotki, 
lub specjalnej ssawki do czyszczenia dywanów i tapicerki na mokro. W skład zestawu wchodzi nawet 
specjalna ssawka do usuwania płynów, jak również szczotka do kurzu, dwie ssawki szczelinowe 

i  inne akcesoria, które można wygodnie przechowywać w dołączonej 
torbie. Dzięki podwójnemu systemowi filtracji łączącego filtrowanie 

cyklonowe i wodne oraz filtr HEPA E12, ten kompletny odkurzacz 
do  czyszczenia na mokro i sucho jest idealnym wyborem dla 
osób cierpiących na alergie oraz posiadaczy zwierząt domowych. 
6-letnia gwarancja, jakiej udzielamy na silnik, jest dowodem 
na to, iż jesteśmy pewni wysokiej jakości tego produktu marki 
SENCOR.

PODWÓJNY SYSTEM FILTRACJI 
– CYKLONOWY I WODNY
Połączenie filtracji cyklonowej i wodnej 
w jednym zbiorniku. Większe cząsteczki kurzu 
odseparowywane są od powietrza podczas filtracji 
cyklonowej, natomiast mniejsze oddzielane są 
za pomocą filtra wodnego. Wykorzystanie filtra 
HEPA E12, który można następnie umyć, sprawia, 
że ten typ filtracji sprawdzi się w przypadku osób 
cierpiących na alergie.

SVC 5000BL/5001YL
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1.  SSAWKA DO MYCIA PODŁÓG I OKIEN 
1a. NAKŁADKA DO TWARDYCH PODŁÓG 
2b. GUMOWA WYCIERACZKA DO SZYB 
3c. WŁADKA MOPUJĄCA

2. SSAWKA DO TWARDYCH PODŁÓG
3. DŁUGA, ELASTYCZNA SSAWKA SZCZELINOWA
4. SSAWKA DO PODŁÓG COMBI
5. SSAWKA DO TAPICERKI
6. SSAWKA DO USUWANIA PŁYNÓW
7. SSAWKA DO CZYSZCZENIA TAPICERKI NA MOKRO
8. SSAWKA SZCZELINOWA
9. SZCZOTKA DO KURZU
10. TURBO SZCZOTKA

AKCESORIA
SSAWKA DO CZYSZCZENIA 
TAPICERKI NA MOKRO
Ssawka ta jest idealna do dokładnego 
i dogłębnego czyszczenia tapicerki.  
Sprzątanie z użyciem środka czyszczącego 
nakładanego za pomocą dyszy rozpylającej 
jest szybkie i dokładnie usuwa plamy oraz 
zabrudzenia. Rozpylanie środka, czyszczenie 
i odkurzanie za jednym zamachem!

TURBO SZCZOTKA
Ta solidna szczotka obrotowa napędzana 
turbiną jest idealna do dokładnego 
i dogłębnego czyszczenia dywanów. 
Z łatwością usuwa włosy, sierść zwierząt 
domowych, różnego rodzaju włókna itp. 
Dzięki turbo szczotce, czyszczenie jest 
szybsze i bardziej efektywne. Funkcja 
delikatnego czesania poprawia ostateczny 
rezultat sprzątania nawet o 25%.

SSAWKA  
DO CZYSZCZENIA DYWANÓW 
I PODŁÓG NA MOKRO
Ssawka ta jest idealna do dokładnego 
i dogłębnego czyszczenia dywanów 
i podłóg. Sprzątanie z użyciem środka 
czyszczącego nakładanego za pomocą 
dyszy rozpylającej jest szybkie i dokładnie 
usuwa plamy oraz zabrudzenia. Rozpylanie 
środka, czyszczenie i odkurzanie za jednym 
zamachem!

SSAWKA  
DO TWARDYCH PODŁÓG
Ssawka ta gwarantuje delikatne, ciche 
i dokładne czyszczenie dzięki w 100% 
naturalnemu włosiu z przeznaczeniem 
do czyszczenie twardych powierzchni 
wykonanych z drewna, paneli, płytek, 
linoleum, marmuru i innych.

SSAWKA DO MYCIA OKIEN 
I PODŁÓG NA MOKRO
Nakładka do twardych podłóg na ssawkę 
do czyszczenia dywanów i podłóg na 
mokro jest idealna do mycia okien i podłóg. 
Sprzątanie z użyciem środka czyszczącego 
nakładanego za pomocą dyszy rozpylającej 
jest szybkie i dokładnie usuwa plamy 
oraz zabrudzenia. Rozpylanie środka, 
czyszczenie i odkurzanie za jednym 
zamachem!

DŁUGA, ELASTYCZNA  
SSAWKA SZCZELINOWA
Super długa, elastyczna ssawka 
szczelinowa jest niezwykle pomocna, 
gdy chcemy sięgnąć do trudno dostępnych 
miejsc we wnętrzu samochodu.

ODKURZACZE 
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MINI TURBO SZCZOTKA 
Mini turbo szczotka to najlepszy 
sposób na pozbycie się sierści 
zwierząt domowych oraz odkurzanie 
przestrzeni, do których trudniej 
dotrzeć. To idealna ssawka do 
usuwania opornych włókien 
i włosów z siedzeń samochodowych, 
tapicerki, schodów, poduszek i innych 
powierzchni materiałowych.

LONG FLEXIBLE  
SSAWKA SZCZELINOWA 
Super długa i elastyczna ssawka 
szczelinowa jest niezwykle pomocna, 
gdy chcemy sięgnąć do trudno 
dostępnych miejsc we wnętrzu 
samochodu.

SSAWKA SZCZELINOWA 
Ssawka szczelinowa ułatwia 
odkurzanie trudno dostępnych 
powierzchni, kątów oraz szczelin.

AKCESORIA

SZCZOTKA DO KURZU 
Szczotka do kurzu w łatwy sposób 
usunie kurz z mebli, książek 
czy ramek zdjęciowych.

SSAWKA DO TAPICERKI 
Mała ssawka idealna do usuwania 
małych kłaczków, sierści zwierząt 
domowych lub kurzu z wnętrza sof, 
poduszek, materacy czy siedzeń 
samochodowych.

SSAWKA DO MYCIA  
TWARDYCH PODŁÓG 
Ssawka do mycia podłóg idealna 
do usuwania wody i innych płynów 
lub czyszczenia twardych podłóg.

UNIWERSALNA SSAWKA  
DO PODŁÓG 
Uniwersalna ssawka idealna 
do odkurzania dywanów  
i twardych podłóg.  
Łatwa do użycia na obu rodzajach 
powierzchni. Posiadająca większe 
kółka uławiające manewrowanie.

SSAWKA  
DO TWARDYCH PODŁÓG 
Ssawka ta zapewnia delikatne,  
ciche i efektywne odkurzanie 
dzięki w 100% naturalnemu 
włosiu pozwalającemu na łagodne 
potraktowanie wszystkich rodzajów 
twardych podłóg, w tym z drewna, 
paneli, płytek, linoleum i marmuru.

TURBO SZCZOTKA 
Ta solidna szczotka napędzana turbiną 
jest idealnym rozwiązaniem dla 
dogłębnego czyszczenia dywanów 
i chodników. Z łatwością usuwa włosy, 
sierść zwierząt domowych, różnego 
rodzaju włókna itp. Czyszczenie z jej 
wykorzystaniem jest szybsze i bardziej 
efektywne. Funkcja delikatnego 
czesania poprawia ostateczny rezultat 
sprzątania nawet o 25%.
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WŁAŚCIWOŚCIAKCESORIA

Efektywność 
na podstawie etykiety 

energetycznej  
(od A do 4AAAA 

oznaczająca najwyższy 
stopień efektywności)

Uniwersalna ssawka  
do podłóg

Ssawka szczelinowa

Pojemność worka 
syntetycznego

Funkcja 2 w 1  
– odkurzacz pionowy 

z odłączanym 
odkurzaczem ręcznym

Stopień filtracji  
(od EPA E11 do 
najwyższego  

HEPA H13)

Przedłużona metalowa 
rura teleskopowa XXL

Ssawka do tapicerki

Pojemność zbiornika  
na kurz

Bezworkowa  
technologia cyklonowa

Poziom hałasu  
(69 dBA  

jest najcichszy)

Rura teleskopowa  
ze stali nierdzewnej

Szczotka do kurzu

Zaawansowana 
bezworkowa  

filtracja cyklonowa

System filtracji HEPA

Obszar roboczy w m2 bez 
konieczności przepięcia 

wtyczki do innego 
gniazdka

2 pozycje parkowania 
(pionowe lub poziome 
ustawienie ssawki do 

podłóg)

Małe akcesoria 
umieszczone przy 

uchwycie

Pozycja ssawki w trakcie 
przechowywania

Bezprzewodowa  
swoboda  

(brak kabla zasilającego)

Zasięg roboczy  
w metrach

Miękkie koła chroniące 
podłogę przed 
zniszczeniem

Małe akcesoria 
umieszczone w korpusie

Wyjątkowa 
manewrowość

Lekki odkurzacz

ODKURZACZE

ODKURZACZE BEZPRZEWODOWE

ODKURZACZE 
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SVC 9000BK SVC 8501TI SVC 7CA SVC 6001BK SVC 45RD

PARAMETRY

Technologia workowa workowa workowa workowa workowa

Klasa efektywności energetycznej A A+ A A B

Klasa skuteczności odkurzania dywanów A B C D E

Klasa skuteczności odkurzania podłóg 
twardych

A A A A A

Klasa reemisji kurzu A A A A D

Poziom mocy akustycznej 69 dB 69 dB 79 dB 78 dB 79 dB

Zasięg roboczy / długość kabla zasilającego 14 m / 11 m 11 m / 8 m 9 m / 6 m 10 m / 7 m 7,5 m / 5 m

Pojemność zbiornika na kurz – – – – –

Pojemność worka 4 l 3 l 2,5 l 3 l 1,5 l

Pojemność zbiornika do odkurzania na mokro – – – – –

Moc 700W 600W 700W 700W 850W

Wymiary (szer. x gł. x wys.) 493 x 341 x 242 460 x 306 x 240 390 x 315 x 215 430 x 280 x 240 345 x 255 x 210

CECHY

Silnik o wysokiej efektywności (silnik ECO) • • • • •

Filtr cyklonowy – – – – –

Mikro filtr wlotowy 1x 1x 1x 1x 1x

Mikro filtr wylotowy HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 EPA E12 1x

Rura teleskopowa XXL XXL XXL XXL –

Materiał, z którego wykonana jest rura metal metal stal nierdzewna metal plastik

Miękkie koła • • • • •

Automatyczne zwijanie kabla zasilającego • • • • •

Wskaźnik zapełnienia zbiornika • • • • •

Elektronicznie sterowana siła ssania • • • • –

Pozycja przechowywania 2 2 2 2 1

DOŁĄCZONE AKCESORIA

Dodatkowy worek • • • • •

Turboszczotka • • • – –

Mini turboszczotka do tapicerki • • – – –

Ssawka do twardych podłóg • • • – –

Szczotka do kurzu • • • – –

Ssawka szczelinowa • • • – –

Ssawka do tapicerki • • • – –

Połączenie ssawki szczelinowej i szczotki – – – • •

Ssawka do usuwania wody – – – – –

Ssawka do czyszczenia tapicerki na mokro – – – – –

ODKURZACZE 
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SVC 730GR SVC 610BL SVC 104OSL

bezworkowa bezworkowa bezworkowa

A A A

C D D

A A A

C D B

76 dB 74 dB 78 dB

7,5 m / 5 m 8 m / 5 m 8 m / 5 m

1,5 l 0,7 l 1,3 l

– – –

– – –

800W 700W 700W

410 x 280 x 260 399 x 272 x 250 375 x 235 x 325

• • •

• • •

EPA E11 EPA E12 1x+ EPA E11

1x 1x •

• • XXL

stal nierdzewna stal nierdzewna metal

• • •

• • •

– • •

• • •

2 2 1

– – –

– – –

– – –

– – –

• • •

– • •

– • •

• – –

– – –

– – –

SVC 3001 SVC 5000BL 
SVC 5001YL

na mokro i sucho na mokro i sucho

– –

– –

– –

– –

< 77 dB < 90 dB

7,5 m / 5 m 9 m / 6 m

– 1,6 l

7,5 l –

16 l 1,6 l

1400W 1600W

374 x 425 x 490 485 x 350 x 300

– –

– •

1x –

1x –

yes XXL light

aluminium aluminium

• •

• –

– –

• •

1 1

• –

– •

– –

– •

• •

• •

• •

– –

• •

– •

SVC 8621TI SVC 8618GD

PARAMETRY

Konstrukcja 2 w 1 2 w 1

Typ ładowania AKU AKU

Akumulator Li-Ion Li-Ion

Pojemność 2000 mAh 2000 mAh

Moc 21 V 18 V

Czas pracy 50 min 45 min

Regulacja mocy • •

Pojemność 
zbiornika

0,5 l 0,5 l
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