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SÁČKOVÉ VYSAVAČE

BEZSÁČKOVÉ 
VYSAVAČE 

BEZDRÁTOVÉ 
VYSAVAČE 2 V 1 

VYSAVAČE PRO SUCHÉ  
I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

PŘEHLED KATEGORIE VYSAVAČŮ:
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JAK SI VYBRAT  
NEJLEPŠÍ VYSAVAČ?

4

Příliš mnoho prachu a špíny 
v domácím prostředí nesvědčí 
zdraví, zhoršují se astma i alergie, 
narušená je i duševní pohoda. 
Jenže rodiny s dětmi, a nejen 
ony, moc dobře vědí, kolik času 
a energie zabírá důkladné uklízení. 
Ale nezoufejte, máme pro vás 
řešení. Stačí si pořídit výkonný 
vysavač značky SENCOR a úklid 
domácnosti se stane radostí.

Při výběru nejvhodnějšího vysavače je 
dobré řídit se tím, co vaše domácnost 
doopravdy potřebuje. Doporučujeme 
položit si následující otázky: Jaký typ 
podlahy (nebo jiného povrchu) budete 
vysávat nejčastěji? Jde o velkou, či 
malou plochu? Máte domácí zvíře, jehož 
chlupy se chytají všude, nebo trpíte 
alergií, a tudíž byste ocenili mimořádně 
výkonný vysavač s kvalitním filtrem? 

Až budete prohlížet tabulku technických 
specifikací jednotlivých produktů, 
zaměřte se především na výkon při 
vysávání koberců či tvrdých podlah. 
Mezi další důležité faktory patří 
hlučnost, objem sáčku nebo nádoby 
na prach, typ filtrů a délka napájecího 
kabelu. 

Kromě špičkového výkonu se 
vysavače SENCOR vyznačují stylovým 
designem, ergonomickým ovládáním 
a uživatelským pohodlím, mimoto jsou 
prospěšné zdraví. K dispozici je i bohatá 
nabídka příslušenství, díky němuž lze 
domácnost, auto nebo prostor obývaný 
chlupatými domácími mazlíčky vysávat 
nejefektivnějším možným způsobem. 

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO
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Všechny vysavače značky SENCOR se vyznačují vysokou účinností a kvalitním designem, se všemi 
snadno dosáhnete zdravějšího prostředí podle oficiálně uznávaných kritérií. Materiály, výrobní proces, 
patentované technologie – to vše je zárukou vysoké užitné hodnoty našich produktů, právě proto jsou  
tak populární po celém světě.

Naše modely jsou velmi účinné i navzdory nízké spotřebě 
energie. Kombinace použitých materiálů a funkcí 
vysavačů SENCOR je zárukou úsporného, a přitom 
výkonného chodu bez jakýchkoli kompromisů.

VÝKON A ÚČINNOST

První filtrační vrstvu v jedinečném systému Clean Air tvoří 
vícevrstvý sáček na prach z mikrovlákna s antibakteriální 
funkcí. O nejúčinnější filtraci se stará filtr HEPA zachycující 
i nejmenší částice. Vysavače SENCOR jsou zárukou zdravé 
a bezpečné domácnosti pro vás i vaše děti.

FILTRACE VZDUCHU

JEDINEČNÉ VLASTNOSTI  
VYSAVAČŮ ZNAČKY SENCOR

DOMÁCÍ PÉČE 2019

Naše motory se vyznačují 
vysokým výkonem, účinností 
i kvalitou. Svým produktům 
plně důvěřujeme, proto 
k vysavačům vyšších tříd 
automaticky nabízíme 
šestiletou záruku ZDARMA. 

ŠESTILETÁ 
ZÁRUKA  
NA MOTOR

5

Určitě oceníte možnost luxovat v jakoukoli denní dobu 
bez obav, že vzbudíte malé děti nebo budete rušit další 
členy domácnosti. Naše nejtišší modely to bez problémů 
umožňují. 

TICHÝ CHOD
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Chcete mít dokonale čistou domácnost 
a navíc jistotu, že váš vysavač čistí nejen 
podlahu, ale také vzduch? Pak je tady 
značka SENCOR jen a jen pro vás.  

Celý sací systém včetně příslušenství je dokonale 
uzavřený, aby kladl jen minimální odpor proudění 
vzduchu. Díky tomu vysavače SENCOR nabízejí 
vysoký výkon a zároveň nízkou spotřebu 
energie. Dokonale čistí vysávanou plochu 
a přitom ze vzduchu odstraňují nežádoucí částice 
a mikroorganismy (bakterie, plísně, roztoče a některé 
viry). Současné vysavače SENCOR tedy slouží i jako 
účinné pračky vzduchu. 

Toužíte po efektivním vysávání, ačkoli máte malé 
děti nebo trpíte astmatem? Vyberte si vysavač 
SENCOR s vysokým výkonem a důkladnou filtrací. 
Vzduch proudí napřed skrz sáček, kde probíhá první 
stadium filtrace a zachytává se tu hrubší špína, prach 
a mikročástice. Poté přichází ke slovu filtrační systém 
HEPA Clean Air a zachytává jemnější mikročástice 
a alergeny. Vysavače SENCOR neznečišťují životní 
prostředí a jsou vhodné pro astmatiky, alergiky 
a rodiny s dětmi.

7

DOKONALE ČISTO
VĚTŠINA VYSAVAČŮ 
ZNAČKY SENCOR 
je vybavena antialergenními sáčky 
z netkané vícevrstvé látky. 

Mají podobný filtrační účinek 
jako filtry EPA. Výměna  
sáčku je snadná  
a hygienická, díky  
šikovnému mechanismu 
se prach vůbec nedostane ven.

• Vysoká účinnost vysávání
• Sáčky slouží jako filtry a zachycují hrubší i jemnější 

nečistoty a prach
• Kvalitní filtrace pro účinné vysávání 
• Ideální řešení pro alergiky 
• Hygienická výměna sáčků bez kontaktu s prachem

PROČ SI VYBRAT  
VYSAVAČ SENCOR?

SÁČKOVÉ VYSAVAČE

DOMÁCÍ PÉČE 2019
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TŘÍDA 4AAAA ECO Power  
vynikající výkon při vysávání  
na libovolném povrchu.

Nejvyspělejší sáčkový vysavač značky SENCOR 
je ideálním řešením pro čištění všech typů 
povrchů bez jakéhokoli kompromisu. Vyznačuje 
se nejvyšší účinností, mimořádně tichým 
chodem, celoročně nízkou spotřebou  
a filtračním systémem HEPA H13  
vhodným pro alergiky. Má nejdelší  
akční rádius ze všech vysavačů na trhu 
a v základním balení najdete kompletní 
příslušenství. 

SVC 9000 BK

SÁČKOVÉ VYSAVAČE

8
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9

VYUŽITÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

• Filtrační systém Clean Air HEPA H13 
funguje výborně a hodí se i pro alergiky 

• Mimořádně tichý chod 69 dB(A)
• Dlouhá kovová teleskopická trubice pro 

ergonomické vysávání 
• Mikrofiltrační systém s několika vrstvami 
• Měkká kolečka jsou šetrná k podlaze 

a snižují hlučnost při pojíždění 
• Ukládání v horizontální i vertikální poloze 

znamená snadné skladování či přestávky 
při luxování 

• S dlouhým kabelem pokrývá plochu 
616 m2 bez nutnosti měnit zásuvku 

• Mimořádně velký akční rádius 14 m  
(délka kabelu 11 m)

• Indikátor naplněného sáčku

VLASTNOSTI

1

3

6

2 5

4

DLOUHÁ PRUŽNÁ  
ÚZKÁ TRUBICE  
Mimořádně dlouhá a pružná úzká sací trubice 
se výborně hodí v autě – dosáhne i tam, kam 
se se standardními nástavci nedostanete.

1. TURBO HLAVICE 
2. MINITURBO HLAVICE
3. UNIVERZÁLNÍ HLAVICE NA PODLAHU 
4. ÚZKÁ TRUBICE 
5. KARTÁČEK NA CHOULOSTIVÉ POVRCHY
6. HLAVICE NA TVRDÉ PODLAHY 
7. DLOUHÁ PRUŽNÁ ÚZKÁ TRUBICE

7

KOMPLETNÍ PÉČE

AUTODOMOV ZVÍŘATA

Příslušenství pro 
dokonalé vysávání

v každé situaci

D
O

M
Á C N O ST–ZVÍŘ ATA –AU

T
O

DOMÁCÍ PÉČE 2019
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SVC 8501TI
Mimořádně tichý a úsporný chod, příslušenství vždy při ruce.  
Výtečný vysavač na tvrdé povrchy i koberce. Díky bohaté nabídce  
příslušenství zvládne jakýkoli úkol. 

• Třída A+ ECO Power, a tím pádem výtečný výkon na jakémkoli povrchu 
• Filtrační systém Clean Air HEPA H13 funguje výborně a hodí se i pro alergiky 
• Univerzální vysavač vhodný pro jakýkoli úkol v domácnosti či v autě, problémem nejsou ani zvířecí chlupy 
• Mimořádně tichý chod 69 dB(A)
• Dlouhá kovová teleskopická trubice pro ergonomické vysávání 
• Omyvatelný integrovaný termostat s mikrofiltrem brání přehřátí motoru 
• Měkká kolečka jsou šetrná k podlaze a snižují hlučnost při pojíždění 
• Ukládání v horizontální i vertikální poloze znamená snadné skladování  

či přestávky při luxování 
• Pokrývá plochu 380 m2 bez nutnosti měnit zásuvku 
• Indikátor naplněného sáčku 
• Sáček ze syntetického materiálu s kapacitou 3 l  

– lepší filtrace a hygienické vysypávání prachu 

10

1. Turbo hlavice 
2. Miniturbo hlavice
3. Univerzální hlavice na podlahu 
4. Úzká trubice 
5. Kartáček na choulostivé povrchy
6. Hlavice na tvrdé podlahy 
7. Dlouhá pružná úzká trubice

7

3

1

2

6

5

4

VLASTNOSTI

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

KOMPLETNÍ PÉČE

AUTODOMOV ZVÍŘATA

Příslušenství pro 
dokonalé vysávání

v každé situaci

D
O

M
Á C N O ST–ZVÍŘ ATA –AU

T
O

VYUŽITÍ

SÁČKOVÉ VYSAVAČE
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VACUUM CLEANERS 2018

SVC 7 CA
Kompaktní vysavač se snadným ovládáním a filtračním systémem HEPA H13 
pro alergiky. Vyznačuje se nízkou spotřebou a vysokou účinností, v základním 
balení najdete spoustu příslušenství. 

11

VLASTNOSTI
• Výkonný motor se 700 W 
• Filtrační systém Clean Air HEPA H13 funguje 

výborně a hodí se i pro alergiky 
• Dlouhá kovová teleskopická trubice pro 

ergonomické vysávání 
• Hlučnost 79 dB(A)
• 2 přídavná kolečka pro snadnější pohyb 

a lepší ochranu plovoucích podlah 
• Měkká kolečka jsou šetrná k podlaze a snižují 

hlučnost při pojíždění 
• 2 parkovací pozice podlahové hlavice 
• Indikátor naplněného sáčku 
• Sáček s kapacitou 2,5 l 

1. TURBO HLAVICE 
2. UNIVERZÁLNÍ HLAVICE NA PODLAHU 
3. ÚZKÁ TRUBICE 
4. KARTÁČEK NA CHOULOSTIVÉ POVRCHY
5. HLAVICE NA TVRDÉ PODLAHY

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

1

2
3

5

4

FILTRAČNÍ SYSTÉM  
CLEAN AIR HEPA  
Pětistupňový filtrační systém, 
omyvatelný mikrofiltr a výstupní filtr 
HEPA H13, to vše je zárukou, že se 
v systému zachytí veškeré nečistoty 
a prach. Vypouštěný vzduch je tedy 
zcela čistý. 

VYUŽITÍ

DOMÁCÍ PÉČE 2019

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO
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• Třída ECO Power, a tím pádem výtečný výkon 700 W 
• Filtrační systém HEPA H12 funguje výborně a hodí se i pro alergiky 
• Pokrývá plochu 314 m2 bez nutnosti měnit zásuvku 
• Dlouhá kovová teleskopická trubice pro ergonomické vysávání 
• Tichý chod 78 dB(A)
• Omyvatelný mikrofiltr na vstupu  
• Měkká kolečka jsou šetrná k podlaze a snižují hlučnost  

při pojíždění 
• Ukládání v horizontální i vertikální poloze znamená  

snadné skladování či přestávky při luxování 
• Sáček ze syntetického materiálu s kapacitou 3 l  

– lepší filtrace a hygienické vysypávání prachu 
• Indikátor naplněného sáčku 

SVC 6001BK
Kompaktní, a přitom výkonný vysavač je zárukou dokonale čistých 
podlah i vzduchu. Díky velké ploše pokrytí nemusíte příliš často střídat 
zásuvky. 

12

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

VLASTNOSTI

1

3

2

1. HLAVICE NA ČALOUNĚNÍ 
2. KOMBINOVANÁ ÚZKÁ  

TRUBICE A KARTÁČ
3. UNIVERZÁLNÍ HLAVICE  

NA PODLAHU 

VYUŽITÍ

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

19006_Fast_Sencor_SVC_katalog_CZ.indd   12 19.02.19   13:30



13

• Výkonný motor ECO 850 W 
• Filtrační systém s 5 úrovněmi 
• Univerzální podlahová hlavice s vysouvacím kartáčem 
• Hlučnost 79 dB(A)
• Parkovací pozice podlahové hlavice 
• Měkká kolečka jsou šetrná k podlaze a snižují hlučnost při pojíždění 
• Indikátor naplněného sáčku 
• Sáček s kapacitou 1,5 l 

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

Malý, kompaktní a lehký vysavač, s nímž se snadno pracuje a jednoduše  
se skladuje. Přesto nabízí vysoký výkon a výborné čištění tvrdých podlah. 

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

VLASTNOSTI

SNADNÉ  
OVLÁDÁNÍ
Vysavač s plastovou 
trubicí váží jen 3,6 kg, 
tudíž se s ním snadno 
pracuje a slouží jako 
skvělý pomocník do 
domácnosti. 

KOMBINOVANÁ ÚZKÁ TRUBICE  
A KARTÁČ

VYUŽITÍ

SÁČKOVÉ VYSAVAČE
DOMÁCÍ PÉČE 2019

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO
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Sáčkové vysavače sbírají prach a špínu do sáčků, bezsáčkové 
modely pak do speciálních nádob. Když se naplní, prostě ji 
vysypete. Díky tomuto provedení ušetříte za sáčky. Jen je nutné 
pravidelně měnit a čistit filtry. 

U bezsáčkových vysavačů existují tři možné typy filtrace. Nejvyspělejší 
je multicyklónová technologie (Multicyclone), prach se při ní odděluje 
odstředivou silou při kruhovém proudění vzduchu v sérii malých cyklón. 
Vysavače s touto technologií fungují spolehlivě a na plný výkon i při plné 
nádobě na prach. Jednodušší cyklónový systém využívá také odstředivou 
sílu, ovšem v jediné cyklóně s následným použitím HEPA filtru.

Všechny bezsáčkové vysavače SENCOR se vyznačují mimořádnou kvalitou, 
vysokou účinností a spolehlivostí. Snadno se s nimi pracuje a mají vysokou 
užitnou hodnotu. Díky použitým materiálům, jedinečným výrobním procesům 
a patentované technologii SENCOR jsou oblíbené u zákazníků po celém 
světě.

15

BEZSÁČKOVÉ  
VYSAVAČE

PROČ SI 
VYBRAT
BEZSÁČKOVÝ 
VYSAVAČ 
SENCOR?
• Levnější provoz  

– nepotřebujete kupovat 
sáčky 

• Stabilní výkon při vysávání
• Snadné vysypávání 

DESIGNKVALITNÍ 
PROVEDENÍ, 
ÚČINNOST,  
SNADNÉ OVLÁDÁNÍ 
K největším výhodám našich 
bezsáčkových vysavačů patří 
kvalitní materiály, originální 
design a snadné ovládání. 

DOMÁCÍ PÉČE 2019
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VLASTNOSTI

BEZSÁČKOVÉ  
VYSAVAČE 

SVC 1040SL

Nový systém separace prachu ve vzduchu 
funguje výborně, už na prvním stupni 
filtrace zachytí více prachu. 

Cyklónová technologie  
5. generace

• Výkonný ECO motor se 700 W 
• Cyklónová technologie 5. generace výtečně separuje 

prach ve vzduchu 
• Dlouhá kovová teleskopická trubice pro ergonomické 

vysávání
• Omyvatelný filtr EPA E11 na vstupu 
• Hlučnost 78 dB(A)
• Omyvatelný mikrofiltr na výstupu 
• Ochrana proti přehřátí motoru 
• Měkká kolečka pro snadnější pohyb  

a lepší ochranu plovoucích podlah 
• Parkovací pozice podlahové hlavice 
• Omyvatelná nádoba na prach 
• Indikátor naplněné nádoby  

na prach
• Kapacita nádoby  

na prach 1,3 l 

Vysavač s nejvyspělejší multicyklónovou 
technologií je zárukou vysokého výkonu 
s minimálními požadavky na údržbu.

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO
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8 m

VYUŽITÍ

DOKONALÉ VYSÁVÁNÍ
Vysáté částečky prachu a nečistoty se 
odstředivou silou pohybují stále rychleji 
v separační komoře, až dosáhnou 
nadzvukové rychlosti. Tím lze separovat 
i nejmenší částice. Následně se vzduch čistí 
pomocí EPA filtru. 

1. HLAVICE NA ČALOUNĚNÍ 
2. UNIVERZÁLNÍ HLAVICE  

NA PODLAHU 
3. ÚZKÁ TRUBICE 
4. KARTÁČ

KVALITA

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

17

1

3
2

4

DOMÁCÍ PÉČE 2019
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• Výkonný ECO motor s 800 W 
• Cyklónová technologie výtečně separuje prach ve vzduchu 
• Nerezová teleskopická trubice 
• Hlučnost 76 dB(A)
• Omyvatelný filtr EPA na vstupu 
• Pětistupňový systém filtrace 
• 2 parkovací pozice podlahové hlavice 
• Měkká kolečka pro snadnější pohyb a lepší ochranu  

plovoucích podlah 
• Omyvatelná nádoba na prach 
• Univerzální hlavice na podlahu s vysouvacím kartáčem 
• Kapacita nádoby na prach 1,5 l 

Tento vysavač je vybaven cyklónovým systémem, který odstraňuje prach ze vzduchu, 
a pětistupňovou filtrací s omyvatelným EPA filtrem. Tím pádem zachycuje více prachu  
a pylu než běžné vysavače. 

18

SVC 730GR

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

VLASTNOSTI

1. KARTÁČ A HLAVICE NA ČALOUNĚNÍ 
2. UNIVERZÁLNÍ HLAVICE NA PODLAHU 
3. ÚZKÁ TRUBICE 

1
3

2
VYUŽITÍ

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

CAR

HOME

PETS

DOMOV ZVÍŘATA AUTO

DOMOV ZVÍŘATA AUTO
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Bezsáčkový vysavač 
s výkonným motorem 700 W 
ECO. Díky speciální konstrukci 
je jeho předností velmi tichý 
chod, na němž se podílejí 
i gumová kolečka. Ta navíc 
chrání plovoucí podlahy. 
Cyklónová technologie  
5. generace dokonale separuje 
prach ve vzduchu a šetří  
EPA filtr.

19

SVC 611BL

1. ÚZKÁ TRUBICE 
2. KARTÁČ
3. HLAVICE NA ČALOUNĚNÍ 
4. UNIVERZÁLNÍ HLAVICE NA PODLAHU

• Výkonný ECO motor se 700 W 
• Cyklónová technologie 5. generace 

výtečně separuje prach ve vzduchu 
• Velmi nízká hlučnost 78 dB(A)
• Nerezová teleskopická trubice 
• Měkká kolečka pro snadnější pohyb 

a lepší ochranu plovoucích podlah 

• Omyvatelný filtr EPA Class 12 
(účinnost 99,5 %)

• Univerzální hlavice na podlahu 
s vysouvacím kartáčem 

• Omyvatelná nádoba na prach 
• Indikátor naplněné nádoby na prach
• Kapacita nádoby na prach 0,7 l 

VLASTNOSTI

TICHÝ  
CHOD
Provedení s gumovými 
kolečky usnadňuje pohyb 
a chrání plovoucí podlahy, ale 
především má za následek  
nižší hlučnost.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

1

4

3

2

VYUŽITÍ

BEZSÁČKOVÉ  
VYSAVAČE 

DOMÁCÍ PÉČE 2019
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JEDINEČNÝ V KAŽDÉM DETAILU
Nejlepší z našich modelů vydrží  
na jedno nabití celých 50 minut.  
Při vysávání svítí, takže dobře vidíte,  
co jste přehlédli. 

Nejdynamičtější kategorie vysavačů – bezdrátové 
tyčové modely, s nimiž vás neomezuje žádný napájecí 
kabel. Díky jedinečnému provedení je máte vždy po 
ruce a můžete s nimi řešit různé nečekané situace, třeba 
střepy z rozbitého hrnku nebo drobky po velké rodinné 
snídani. 

Z tohoto důvodu záleží na tom, aby se tyto vysavače snadno 
používaly, moc nevážily a byly na tom dobře po ergonomické 
stránce. Také by měly být schopné samy stát, aby si člověk mohl 
udělat při práci přestávku. 

Nejpopulárnější jsou modely typu 2 v 1, kde se v hlavním přístroji 
skrývá i samostatný ruční vysavač. 

Ten se hodí v případě, že chcete jen rychle sesbírat drobky ze 
stolu, odstranit chlupy z křesla, kde se válela kočka, nebo narychlo 
vyčistit interiér auta. A velký bezdrátový vysavač lze použít ke 
každodenní péči o libovolný typ povrchu.

PROČ SI VYBRAT  
BEZDRÁTOVÝ VYSAVAČ  
SENCOR 2 V 1?
• Je vždy při ruce
• Neruší vás žádný kabel 
• Vynikající ovládání a nízká hmotnost 
• Samostatný ruční modul 
• Výkonný elektrický rotační kartáč 
• Lokální osvětlení vysávané oblasti 

BEZDRÁTOVÉ
VYSAVAČE  
2 V 1

19006_Fast_Sencor_SVC_katalog_CZ.indd   20 19.02.19   13:30



21

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1. ÚZKÁ TRUBICE 
2. DOBÍJECÍ STANICE 
3. KARTÁČ

1

2

3

• Bezdrátový vysavač 2 v 1 se samostatnou ruční jednotkou 
• Naprostá svoboda pohybu bez kabelu 
• Doba dobíjení 4–6 h
• Lehký, tichý, vhodný pro každodenní úklid jakéhokoli 

povrchu 
• Ruční modul lze použít pro čištění nábytku, stolů či auta 
• Cyklónový filtrační systém HEPA 
• Rotační kartáč s vlastním motorem je zárukou skvělých 

výsledků na podlaze jakéhokoli typu, vylepšuje i výkon  
na koberci 

• Hlavice s LED diodami odhalí zapomenuté nečistoty  
a prach i v temných koutech

• Vysavač stojí samostatně, což usnadňuje skladování 
i odpočinek při práci

• V dobíjecí stanici se nachází šikovný držák  
na příslušenství 

• Vynikající ovládání, snadný pohyb kolem nábytku  
díky rotaci hlavice o 180° 

• Indikátor stavu baterie 
• 2 rychlosti: vysoký výkon, prodloužené vysávání 
• Kapacita nádoby na prach 0,5 l 
• Jednoduchý systém vyjmutí nádoby na prach  

a čištění filtrů 
• Hlučnost: 78 dB(A)

SPOLEČNÉ VLASTNOSTI 

VYUŽITÍ

SVC 8621 TI
• Doba provozu až 50 minut
• Velmi výkonná Li-Ion baterie 21,6 V

SVC 8618 GD
• Doba provozu až 45 minut
• Výkonná Li-Ion baterie 18 V

DOMÁCÍ PÉČE 2019
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VYSAVAČE PRO SUCHÉ 
I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ
Multifunkční vysavače pro suché i mokré čištění 
značky SENCOR umožňují uživatelům volit mezi 
oběma odlišnými procesy. Díky tomu lze podlahy 
i další povrchy uklidit nejen od prachu a špíny, ale 
také od rozlitých tekutin.

PROČ SI VYBRAT
VYSAVAČ PRO SUCHÉ 
I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ 
ZNAČKY SENCOR?
• Povrchy lze čistit od prachu i tekutin 
• Vysává vodu a další kapaliny 
• Snadno zvládá i větší množství  

hrubších nečistot 
• Velkokapacitní nádoba na nečistoty  

Jen multifunkční vysavače 
• Mokré čištění koberců 
• Čištění podlah 
• Mytí oken 
• Příslušenství pro kompletní péči 
• Jedinečná kombinace cyklónové  

a vodní filtrace

22

MULTIFUNKČNÍ VYSÁVÁNÍ
S multifunkčními modely značky  
Sencor lze hloubkově čistit  
a šampónovat koberce a čalouněný  
nábytek (např. pohovky nebo  
sedadla v autě). Nemusíte platit  
horentní sumy specializovaným  
firmám. 
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• Výkon 1 400 W 
• Filtrační systém s 5 stupni a omyvatelným mikrofiltrem 
• Hliníková teleskopická trubice 
• Sací výkon 250 W
• Omyvatelný mikrofiltr na vstupu  
• Omyvatelný mikrofiltr na výstupu  
• Funkce Soft Start (nepřetěžuje elektrickou 

síť při zapnutí) 
• Měkká kolečka jsou šetrná k podlaze 

a snižují hlučnost při pojíždění 
• 1 parkovací pozice pro hlavici 
• Akční rádius 7,5 m (délka kabelu 5 m)
• Univerzální hlavice na podlahu 

s vysouvacím kartáčem 
• Speciální hlavice na vysávání vody 
• Příslušenství v základním balení 
• Kapacita sáčku 7,5 l
• Kapacita nádrže na vodu 16 l
• Kapacita nádoby 30 l 
• Hlučnost 77 dB(A)

SVC 3001

23

VLASTNOSTI

1. HLAVICE NA ČALOUNĚNÍ 
2. UNIVERZÁLNÍ HLAVICE NA PODLAHU 
3. ÚZKÁ TRUBICE 
4. KARTÁČ
5. HLAVICE NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ 

1

2 3

4

5

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

23

DOMÁCÍ PÉČE 2019

Je jedno, zda je nečistota suchá, nebo mokrá, hrubá, či jemná – 
tyto vysavače značky SENCOR si s ní poradí. Díky velkokapacitní 
nádobě na odpad s objemem 30 litrů si vysavač poradí i s větším 
množstvím rozlité vody. Výborně se hodí do auta, do garáže, do 
sklepa či dílny, ale také na stavbu a vůbec do domácnosti. 
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• Výkon 1 600 W – výtečné čištění jakéhokoli povrchu 
• Systém kompletní péče včetně mokrého čištění, 

příslušenství pro každý úkol v domácnosti i v autě 
• Duální filtrační systém s kombinací cyklónové a vodní 

metody
• Omyvatelný filtr Clean Air HEPA E12 pro alergiky 
• Čištění tvrdých podlah i koberců, vysávání tekutin, mytí 

koberců a čalounění, podlah i oken 
• Dlouhá a lehká hliníková teleskopická trubice, ergonomické 

ovládání v optimální výšce 
• Horizontální odkládání pro snadné uskladnění nebo 

přestávky v práci
• Měkká kolečka jsou šetrná k podlaze a snižují hlučnost  

při pojíždění 
• Praktický vak na příslušenství 
• Elektronická regulace výkonu s LCD displejem 
• Pokrývá plochu 254 m2 bez nutnosti měnit zásuvku 
• Automatické navíjení kabelu 
• 6 let záruka na motor 

VLASTNOSTI

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE 
PRO SUCHÉ I MOKRÉ ČIŠTĚNÍ

Tradiční vysávání, čištění koberců a čalouněného nábytku, mytí podlah a oken – tento multifunkční 
přístroj zvládá úplně všechno, a to dokonale. Na tvrdé podlahy se hodí univerzální hlavice jako u jiných 
typů, nebo speciální nástavec. Mohou se ale také mýt (podobně jako okna) díky nástavci pro mokré 
čištění, vše je rychlé a snadné. Na koberce nebo čalounění se používá opět buď tradiční hlavice, nebo 
turbo kartáč, případně speciální nástavec pro mokré čištění. K dispozici je i speciální hlavice na vysávání 
vody, kartáč na prach, dvě úzké trubice a další příslušenství, vše lze skladovat ve vaku ze základního 

balení. Díky dvojímu systému filtrace s kombinací cyklónové a vodní 
metody, doplněnému filtrem HEPA E12, se přístroj hodí výborně 

i pro alergiky, případně do domácností se zvířaty. Svému přístroji 
opravdu věříme, proto k němu přidáváme šestiletou záruku na 
motor.

DUÁLNÍ FILTRAČNÍ 
SYSTÉM S KOMBINACÍ 
CYKLÓNOVÉ A VODNÍ 
METODY
Kombinace cyklónové a vodní metody 
filtrace v jediné nádrži. Primární cyklón 
separuje větší částečky prachu ze 
vzduchu, jemný prach se separuje ve 
vodě. O dokonalou filtraci pro alergiky 
se stará filtr HEPA E12.

SVC 5000BL/5001YL
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1. HLAVICE NA MYTÍ PODLAH A OKEN 
1A. NÁSTAVEC NA TVRDÉ PODLAHY 
1B. ADAPTÉR 
1C. NÁSTAVEC NA VYTÍRÁNÍ 
2. HLAVICE NA VYSÁVÁNÍ VODY 
3. DLOUHÁ, PRUŽNÁ, ÚZKÁ TRUBICE 
4. HLAVICE NA KOMBINOVANÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH 
5. HLAVICE NA ČALOUNĚNÍ 
6. HLAVICE NA TVRDÉ PODLAHY
7. HLAVICE NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ 
8. ÚZKÁ TRUBICE 
9. KARTÁČ 
10. TURBO KARTÁČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ 

KOMPLETNÍ PÉČE

AUTODOMOV ZVÍŘATA

Příslušenství pro 
dokonalé vysávání

v každé situaci

D
O

M
Á C N O ST–ZVÍŘ ATA –AU

T
O

1a

1c

2

3

4

5

7
9

10

8

6
1

1b

DOMÁCÍ PÉČE 2019

HLAVICE NA MOKRÉ 
ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ
Šikovná hlavice na důkladné a hluboké 
čištění čalounění. Čisticí směs se nanáší 
integrovanou tryskou, skvrny a stopy 
mizí jako kouzlem. Jedním pohybem 
povrch vyčistíte a vysajete.

TURBO KARTÁČ 
Výkonný rotační kartáč s turbínou se 
skvěle hodí na mokré čištění koberců 
a dalších textilií. Snadno odstraňuje 
vlasy, chlupy, vlákna apod. Čištění 
je rychlejší a účinnější, jemné tření 
zvyšuje účinek vysávání až o 25 %.

HLAVICE NA MOKRÉ 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Hlavice s rozstřikovačem na čisticí 
směs se výborně hodí na důkladné 
a hluboké čištění koberců. Čisticí směs 
se nanáší integrovanou tryskou, skvrny 
a stopy mizí jako kouzlem. Jedním 
pohybem povrch vyčistíte a vysajete.

HLAVICE NA TVRDÉ 
PODLAHY
Tato hlavice se stará o jemné, tiché 
a dokonalé čištění tvrdých podlah – ať 
už jde o parkety, plovoucí podlahy, 
dlažby, linoleum či mramor.

HLAVICE NA MYTÍ PODLAH 
A OKEN
Vynikající nástavec pro mokré čištění 
a vytírání tvrdých podlah, případně 
mytí oken. Čisticí směs se nanáší 
integrovanou tryskou, skvrny a stopy 
mizí jako kouzlem. Jedním pohybem 
povrch vyčistíte a vysajete.

DLOUHÁ PRUŽNÁ ÚZKÁ 
TRUBICE
Mimořádně dlouhá a pružná úzká 
sací trubice se výborně hodí v autě – 
dosáhne i tam, kam se se standardními 
nástavci nedostanete.

25
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UNIVERZÁLNÍ HLAVICE NA 
PODLAHU 
Univerzální hlavice se výborně 
hodí na koberce i tvrdé podlahy. 
Nastavení na oba typy podlah 
je jednoduché, velká kolečka 
usnadňují práci. 

HLAVICE NA TVRDÉ PODLAHY 
Tato hlavice se stará o jemné, tiché 
a dokonalé čištění tvrdých podlah 
– ať už jde o parkety, plovoucí 
podlahy, dlažby,  
linoleum či mramor. 

TURBO KARTÁČ 
Výkonný rotační kartáč s turbínou 
se skvěle hodí na mokré čištění 
koberců a dalších textilií. Snadno 
odstraňuje vlasy, chlupy, vlákna 
apod. Čištění je rychlejší a účinnější, 
jemné tření zvyšuje účinek 
vysávání až o 25 %.

MINITURBO KARTÁČ 
Ideální příslušenství pro vysávání 
zvířecích chlupů nebo čištění 
špatně dostupných míst. Výborně 
se hodí i do auta, na čalouněný 
nábytek, na schody, na polštáře 
a další textilie.   

DLOUHÁ, PRUŽNÁ, ÚZKÁ 
TRUBICE 
Mimořádně dlouhá a pružná, 
úzká sací trubice se výborně 
hodí v autě – dosáhne i tam, 
kam se se standardními nástavci 
nedostanete.

ÚZKÁ TRUBICE 
Úzká trubice usnadňuje vysávání 
na špatně dostupných místech, 
v koutech a škvírách. 

PŘ ÍSLUŠENST VÍ 

KARTÁČ 
Jednoduchý nástavec pro snadné 
vysávání prachu z nábytku, knih 
nebo rámů obrazů. 

HLAVICE NA ČALOUNĚNÍ 
Malá hlavice s látkovým 
proužkem na odstraňování 
zvířecích chlupů nebo prachu 
z pohovek, podušek, matrací  
nebo autosedaček. 

HLAVICE NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ 
PODLAHY 
Hlavice k multifunkčním 
vysavačům se hodí pro vysávání 
vody z podlahy nebo pro mokré 
čištění tvrdých podlah.    
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PŘ ÍSLUŠENST VÍ 
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V YUŽITÍ
Výkon podle 

energetického štítku  
(od A po 4AAAA)

Univerzální hlavice na 
podlahu

Úzká trubice

Objem sáčku

Funkce 2 v 1 – tyčový  
+ ruční vysavač

Stupeň filtrace  
(od EPA E11 po HEPA H13)

Dlouhá kovová 
teleskopická trubice

Hlavice na čalounění

Objem nádoby

Bezsáčková cyklónová 
technologie

Hlučnost  
(nejtišší je 69 dBA)

Nerezová teleskopická 
trubice

Kartáč

Vyspělá bezsáčková 
cyklónová technologie

Filtrační systém HEPA

Pokrytí v m2 bez výměny 
zásuvky

2 parkovací pozice pro 
hlavici

Malé příslušenství na 
držáku

Pozice pro hlavici

Bezdrátová technologie

Akční rádius  
v metrech

Měkká kolečka na 
ochranu podlahy

Malé příslušenství 
v zařízení

Velmi dobrá ovladatelnost

Lehký vysavač

VYSAVAČE

BEZDRÁTOVÉ VYSAVAČE
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MODEL SVC 9000BK SVC 8501TI SVC 7CA SVC 6001BK SVC 45RD

PARAMETRY

Technologie Sáček Sáček Sáček Sáček Sáček

Energetická třída A A+ A A B

Třída čištění koberců A B C D E

Třída čištění tvrdých podlah A A A A A

Třída odstranění prachu A A A A D

Hlučnost 69 dB 69 dB 79 dB 78 dB 79 dB

Akční rádius/délka kabelu 14 m/11 m 11 m/8 m 9 m/6 m 10 m/7 m 7,5 m/5 m

Kapacita nádoby na prach – – – – –

Kapacita sáčku 4 l 3 l 2,5 l 3 l 1,5 l

Kapacita nádoby na mokré čištění – – – – –

Příkon 700 W 600 W 700 W 700 W 850 W

Rozměry (šířka x hloubka x výška) 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

FUNKCE

Motor s vysokou účinností (ECO) ano ano ano ano ano

Cyklónový filtr – – – – –

Mikrofiltr na vstupu 1x 1x 1x 1x 1x

Mikrofiltr na výstupu HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 EPA E12 1x

Teleskopická trubice XXL XXL XXL XXL –

Materiál trubice kov kov nerez kov plast

Měkká kolečka ano ano ano ano ano

Automatické navíjení kabelu ano ano ano ano ano

Indikátor plné nádoby ano ano ano ano ano

Elektronicky ovládaný sací výkon ano ano ano ano ne

Parkovací pozice 2 2 2 2 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Náhradní sáček ano ano ano ano ano

Turbo hlavice ano ano ano – –

Miniturbo hlavice na čalounění ano ano – – –

Hlavice na tvrdé podlahy ano ano ano – –

Kartáč ano ano ano – –

Úzká trubice ano ano ano – –

Hlavice na čalounění ano ano ano – –

Kombinovaná trubice s kartáčem – – – ano ano

Hlavice pro vysávání vody – – – – –

Hlavice pro mytí podlah a oken – – – – –

Hlavice pro mokré čištění čalounění – – – – –
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MODEL SVC 9000BK SVC 8501TI SVC 7CA SVC 6001BK SVC 45RD

PARAMETRY

Technologie Sáček Sáček Sáček Sáček Sáček

Energetická třída A A+ A A B

Třída čištění koberců A B C D E

Třída čištění tvrdých podlah A A A A A

Třída odstranění prachu A A A A D

Hlučnost 69 dB 69 dB 79 dB 78 dB 79 dB

Akční rádius/délka kabelu 14 m/11 m 11 m/8 m 9 m/6 m 10 m/7 m 7,5 m/5 m

Kapacita nádoby na prach – – – – –

Kapacita sáčku 4 l 3 l 2,5 l 3 l 1,5 l

Kapacita nádoby na mokré čištění – – – – –

Příkon 700 W 600 W 700 W 700 W 850 W

Rozměry (šířka x hloubka x výška) 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

FUNKCE

Motor s vysokou účinností (ECO) ano ano ano ano ano

Cyklónový filtr – – – – –

Mikrofiltr na vstupu 1x 1x 1x 1x 1x

Mikrofiltr na výstupu HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 EPA E12 1x

Teleskopická trubice XXL XXL XXL XXL –

Materiál trubice kov kov nerez kov plast

Měkká kolečka ano ano ano ano ano

Automatické navíjení kabelu ano ano ano ano ano

Indikátor plné nádoby ano ano ano ano ano

Elektronicky ovládaný sací výkon ano ano ano ano ne

Parkovací pozice 2 2 2 2 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ V ZÁKLADNÍ VÝBAVĚ

Náhradní sáček ano ano ano ano ano

Turbo hlavice ano ano ano – –

Miniturbo hlavice na čalounění ano ano – – –

Hlavice na tvrdé podlahy ano ano ano – –

Kartáč ano ano ano – –

Úzká trubice ano ano ano – –

Hlavice na čalounění ano ano ano – –

Kombinovaná trubice s kartáčem – – – ano ano

Hlavice pro vysávání vody – – – – –

Hlavice pro mytí podlah a oken – – – – –

Hlavice pro mokré čištění čalounění – – – – –

SVC 730GR SVC 610BL SVC 104OSL

Bez sáčku Bez sáčku Bez sáčku

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

– – –

– – –

800 W 700 W 700 W

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

ano ano ano

ano ano ano

EPA E11 EPA E12 1x+ EPA E11

1x 1x ano

ano ano XXL

nerez nerez kov

ano ano ano

ano ano ano

– ano ano

ano ano ano

2 2 1

– – –

– – –

– – –

– – –

ano ano ano

– ano ano

– ano ano

ano – –

– – –

– – –

– – –

SVC 3001 SVC 5000BL 
SVC 5001YL

mokré a suché multi mokré a suché

– –

– –

– –

– –

< 77 dB < 90 dB

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

– 1,6 l

7,5 l –

16 l 1,6 l

1 400 W 1 600 W

374 x 425 x 490 485 x 350 x 300

– –

– ano

1x –

1x –

ano XXL light

aluminium aluminium

ano ano

ano –

– –

ano ano

1 1

ano –

– ano

– –

– ano

ano ano

ano ano

ano ano

– –

ano ano

– ano

– ano

MODEL SVC 8621TI SVC 8618GD

PARAMETRY

Konstrukce 2 v 1 2 v 1

Typ nabíjení AKU AKU

Baterie Li-Ion Li-Ion

Kapacita 2 000 mAh 2 000 mAh

Napájecí napětí 21,6  V 18 V

Doba činnosti 50 min 45 min

Regulace výkonu ano ano

Kapacita nádoby 0,5 l 0,5 l
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