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SÁČKOVÉ VYSAVAČE

BEZSÁČKOVÉ VYSAVAČE

TYČOVÉ VYSAVAČE

MULTIFUNKČNÍ VYSAVAČE

ROBOTICKÉ VYSAVAČE
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JAK VYBRAT VYSAVAČ?
Existuje tolik různých typů a modelů 
vysavačů! Jak mezi nimi vybrat ten správný? 
Abyste si mohli odpovědět, je potřeba 
vyhodnotit, co od vysavače očekáváte, jak 
velkou máte domácnost a jaké jsou v ní 
podlahy. Nejlepší službu vám udělají vhodně 
zkombinované typy vysavačů. Každý z nich 
se zaměří na to, co umí nejlépe, a postará se 
tak o čistotu i vaše pohodlí.

Poku jde o důkladné vysávání, jsou ideální 
volbou sáčkové a bezsáčkové vysavače 
SENCOR. Naše sáčkové modely mají nejen 
nejvyšší hodnocení třídy A ve všech sledovaných 
kritériích, ale také zaručují maximálně hygienickou 
manipulaci. Sáčky totiž zlepšují filtraci a snadno 
se mění bez jakéhokoliv kontaktu s nečistotami, 
což společně s HEPA filtrem bude vyhovovat 
i alergikům. Sáčkové vysavače od SENCORU 
pracují extrémně tiše, jednoduše se udržují a mají 
bohaté příslušenství, jehož část najdete prakticky 
uloženou přímo v těle vysavače.

Multicyklonové bezsáčkové vysavače SENCOR jsou 
připravené podávat stálý výkon bez ohledu na to, 
jak se plní nádoba na nečistoty. Veškerý nepořádek 
se zachycuje přímo v ní, vy nemusíte platit za sáčky 
a zároveň dobře vidíte, co uvízlo uvnitř.

Vysavače pro suché a mokré vysávání se 
o čistotu vaší domácnosti postarají s pomocí 
vody nebo i bez ní. To oceníte zejména při péči 
o koberce a čalounění.

Pro rychlý úklid kuchyně, auta nebo míst pod 
nábytkem je nejlepší volbou tyčový vysavač 
SENCOR. Poradí si s tvrdými podlahami i koberci, 
umí vytírat a šikovná ruční odnímatelná jednotka 
pomůže všude tam, kde je potřeba drobný úklid. 
A to i mimo domácnost, třeba v autě. Vysavače 
vás potěší pokročilými technickými funkcemi, jako 
je například hubice s LED osvětlením, které vám 
posvítí v tmavých zákoutích, HEPA cyklonový 
filtrační systém nebo funkce samostatného stání.

Radost z čistých podlah si můžete užít i při 
návratu domů. Dovolte, ať za vás denní vysávání 
obstará robotický vysavač. Pokročilý navigační 
systém a silné Li-Ion baterie zaručí vysávání 
a dokonce vytírání  bez jakýchkoliv zádrhelů.
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Všechny vysavače SENCOR vám zaručí vysokou efektivitu, přesné dílenské 
zpracování a nejlepší péči o zdraví ve své kategorii. Materiály, které používáme, 
naše unikátní výrobní procesy a patentované technologie garantují vysokou užitnou 
hodnotu. Díky tomu jsou naše vysavače populární u zákazníků po celém světě. 

Naše spotřebiče mají vysokou výkonnost a zároveň velmi nízkou spotřebu. Použité materiály  
i funkce přispívají k úspornému, ale efektivnímu provozu bez jakýchkoliv kompromisů.

VÝKONNOST A EFEKTIVITA

FILTRACE VZDUCHU
Sáček do vysavače je tvořen mnoha vrstvami 
mikrovláken, které mají navíc antibakteriální vlastnosti. 
Funguje jako první stupeň našeho unikátního Clean Air 
systému. Na ně navazuje HEPA filtr, který efektivně 
zachytí i ty nejmenší částečky a završí tak precizní 
filtraci vzduchu. S vysavači SENCOR bude váš domov 
zdravější a  bezpečnější pro celou rodinu.

TICHÝ PROVOZ
Určitě oceníte, že s našimi vysavači můžete uklízet 
kdykoliv, aniž abyste si museli dělat starosti, že vzbudíte 
malé děti nebo budete rušit další členy domácnosti.

UNIKÁTNÍ VLASTNOSTI  
VYSAVAČŮ SENCOR

HOME CARE 2019

Motory vysavačů SENCOR jsou 
mimořádně efektivní a velmi kvalitní. Jsme 
si tím tak jistí, že na motory modelů 
z nejvyšší produktové řady nabízíme 
PRODLOUŽENOU, 6letou záruku.

ZÁRUKA 6 LET NA MOTOR

              Wet Mop

Cyclonic Filtratio
n Multi Cyclone

59

              Wet Mop

Cyclonic Filtratio
n Multi Cyclone

59

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA - Nejvyšší stupeň efektivity

KOBERCE - Nejlepší výsledky při vysávání koberců

TVRDÉ PODLAHY - Nejlepší výsledky při vysávání 
tvrdých podlah

ČISTÝ VZDUCH - Nejlepší výsledky při filtraci

VYSAVAČE
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SÁČKOVÉ  
VYSAVAČE
Každý nový model sáčkových vysavačů SENCOR posouvá 
hranice možného. Naše vyspělé spotřebiče definují nové standardy 
efektivity, uživatelského pohodlí, hlučnosti i hygieny. Jsou tu  pro 
všechny, kteří očekávají skutečně výjimečnou kvalitu.

6



7



KDYŽ 
TRADICE 

ZNAMENÁ  
DOKONALOST
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Čím to je, že jsou sáčkové vysavače stále 
nejpopulárnější? Odpovědí na otázku jsou jejich 
inovativní funkce a kvality, které nenašly pokořitele.

Atraktivní design těchto klasických spotřebičů od SENCORU ukrývá 
účinná a efektivní technická řešení. Třída 4AAAA vám garantuje 
nejvyšší efektivitu ve spotřebě elektrické energie, nejlepší výsledky 
při vysávání koberců, bezchybný úklid tvrdých podlah a nejnižší 
reemise prachu.

Nejnovější modely sáčkových vysavačů SENCOR naplní vaši touhu 
po zdraví i pohodlí. Pokročilý filtrační systém s vysoce efektivním 
HEPA H13 filtrem uspokojí všechny alergiky a nejnižší hlučnost 
na trhu 59 dB(A) potěší lidi i jejich zvířecí kamarády. Všechny 
naše vysavače se snadno používají. Pogumovaná kolečka zajišťují 
hladký pohyb, XXL kovová teleskopická trubice dosáhne prostě 
kamkoliv a nejdelší akční rádius na trhu vás osvobodí od neustálého 
vypojování a zapojování vysavače.

VŠECHNO UKLIDÍ 

VŠUDE DOSÁHNE
K maximálnímu pohodlí při úklidu přispívá 
akční rádius. Čím větší je dosah, tím méně 
často je potřeba vysavač vypojit ze zásuvky 
a zapojit ho na novém místě. Některé 
z našich modelů sáčkových vysavačů 
vám nabídnou ohromující akční rádius až 
14 metrů, největší na celém trhu.

• 4AAAA ECO Power garantuje 
perfektní úklid jakéhokoliv povrchu

• Pokročilé technologie zaručují extra 
tiché vysávání

• Complete Care příslušenství zajistí 
bezchybný úklid doma, po mazlíčcích 
i v autě

• Clean Air HEPA H13 filtr se postará 
filtraci vhodnou dokonce i pro alergiky

• Ergonomické dálkové ovládání je 
vždycky po ruce

PROČ SI VYBRAT 
SÁČKOVÝ VYSAVAČ 
SENCOR?

SÁČKOVÝ 
VYSAVAČ

SÁČKOVÉ
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SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

Sáčkový vysavač 

SVC 9300BK 4AAAA ECO POWER
Tento nejmodernější sáčkový vysavač vám díky hlučnosti pouhých  
59 dB(A) dopřeje nejtišší možný úklid. Spotřebič se postará o pořádek  
v celé domácnosti, odstraní nečistoty po mazlíčcích a uklidí i v autě.  
To vše s nejefektivnější spotřebou, nejlepšími výsledky na kobercích  
i tvrdých podlahách a s minimální reemisí prachu.

Clean Air HEPA H13 filtr, který je vhodný i pro alergiky, zajistí bezkonkurenční 
filtraci. XXL extra odlehčená hliníková trubice, která má nastavitelnou 

výšku, usnadní práci, horizontální 
nebo vertikální parkování vysavače  
umožní pohodlné skladování 
i přestávky během práce 
a extra velký akční rádius (12 m) 
minimalizuje přepojování mezi 
zásuvkami.

Široká nabídka příslušenství 
spomůže s úklidem v jakékoliv 
situaci a na jakémkoliv 
místě. Čtyřlitrový syntetický 
sáček zlepšuje filtraci a LED 
indikátor oznámí, kdy je sáček plný 
a potřebuje hygienicky vyměnit.

PRAKTICKÉ UKLÁDÁNÍ  
příslušenství

LED DISPLEJ

SNADNÉ A ERGONOMICKÉ 
dálkové ovládání 

CARHOME PETS

CARHOME PETS
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HOME
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VLASTNOSTI 
• SVC 9300BK 4A+AAA ECO POWER perfektně 

uklidí každý povrch
• Superior Silence technologie 59 dB(A) pro 

nejtišší možné vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou 

filtraci vhodnou i pro alergiky
• Příslušenství Complete Care využijete při úklidu 

doma, po mazlíčcích nebo v autě
• Dálkové ovládání pro ergonomický provoz, 

nastavení výkonu máte vždy po ruce
• Pokryje 452 m2, díky čemuž je potřeba méně 

měnit zásuvky
• Extra dlouhý akční rádius 12 m (délka 

napájecího kabelu 9 m)
• XXL extra odlehčená hliníková trubice 

s nastavitelnou výškou pro lepší ergonomii práce
• 3 horizontální a vertikální parkovací pozice 

umožní pohodlné skladování nebo přestávky 
během vysávání

• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronické ovládání výkonu s LED displejem
• LED indikátor plného sáčku

DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE 
Extra dlouhá, flexibilní štěrbinová hubice je extrémně 
užitečná zejména v autě. Dosáhne totiž i do nejhůře 

přístupných míst.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. TURBO KARTÁČ   

2. MINI TURBOKARTÁČ   

3. UNIVERZÁLNÍ HUBICE NA PODLAHY   

4. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE   

5. PRACHOVÝ KARTÁČEK   

6. HUBICE NA HLADKÉ POVRCHY   

7. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

1

3

6

2

5

4

7

59 452

Superior Silence

PARAMETRY

SÁČKOVÉ
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VLASTNOSTI
• SVC 9050BL 4AAAA ECO POWER perfektně uklidí každý povrch  

Extreme Silence technologie 69 dB(A) pro extra tiché vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr a protipachový filtr s aktivním uhlím
• Příslušenství Complete Care využijete při úklidu doma,  

po mazlíčcích nebo v autě
• Dálkové ovládání pro ergonomický provoz, nastavení výkonu máte vždy po ruce
• Pokryje 616 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Extra dlouhý akční rádius 14 m (délka napájecího kabelu 11 m)
• XXL kovová trubice s nastavitelnou výškou pro lepší ergonomii práce
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují

Sáčkový vysavač 

SVC 9050BL 4AAAA ECO POWER
Elegantní design tohoto 4AAAA ECO Power vysavače ukrývá silný stroj, 
který se postará o excelentní úklid každého povrchu. Aktivní uhlíkový 
filtr bojuje proti pachům a Clean Air HEPA H13 filtr zajistí svěžest 
a hygienu i v domácnostech s mazlíčky. Díky dálkovému ovládání,  
které máte vždy po ruce, je práce skutečně snadná.

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

PARAMETRY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE   

2. HUBICE NA HLADKÉ PODLAHY 

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE 

4. PRACHOVÝ KARTÁČEK  

5. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ 

6. MINI TURBOKARTÁČ   

7. TURBO KARTÁČ 

8. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

1 2 3

4

6

8

7
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VLASTNOSTI
• SVC 9000BK 4AAAA ECO POWER perfektně uklidí každý povrch  

Extreme Silence technologie 69 dB(A) pro extra tiché vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Příslušenství Complete Care využijete při úklidu doma,  

po mazlíčcích nebo v autě
• Dálkové ovládání pro ergonomický provoz, nastavení výkonu máte vždy po ruce
• Pokryje 616 m2, díky čemu je potřeba méně měnit zásuvky
• Extra dlouhý akční rádius 14 m (délka napájecího kabelu 11 m)
• XXL kovová trubice s nastavitelnou výškou pro lepší ergonomii práce
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. DLOUHÁ FLEXIBILNÍ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE   

2. HUBICE NA HLADKÉ PODLAHY 

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE 

4. PRACHOVÝ KARTÁČEK

5. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ   

6. MINI TURBOKARTÁČ   

7. TURBO KARTÁČ 

8. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

PARAMETRY

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

6

8

7

Sáčkový vysavač 

SVC 9000BK 4AAAA ECO POWER
Nejvyšší možné hodnocení vysávání koberců, úklidu tvrdých podlah, efektivní 
provoz a minimální reemise prachu? A k tomu motor, na který se vztahuje šestiletá 
záruka? Ano s vysavačem SVC 9000BK. Extreme Silence technologie (69 dB)  
a měkká kolečka se navíc postarají, aby byl úklid tichý a příjemný.

2
3

4

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

5

SÁČKOVÉ
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VLASTNOSTI
• SVC 8505TI 4AAAA ECO POWER doručí perfektně uklidí každý povrch
• Extreme Silence technologie 69 dB (A) pro extra tiché vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Příslušenství Complete Care využijete při úklidu doma, po mazlíčcích  

nebo v autě
• Ukládání příslušenství uvnitř vysavače
• Pokryje 380 m2, díky čemuž je potřeba méně střídat zásuvky
• Akční rádius 11 m (délka napájecího kabelu 8 m)
• Kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání
• Elektronická regulace výkonu a indikátor plného sáčku

1
2 3

4

5

7

6

Sáčkový vysavač 

SVC 8505TI 4AAAA ECO POWER
Ať už uklízíte doma, po mazlíčcích nebo v autě, tento vysavač 
s příslušenstvím Complete Care splní úkol naprosto bezchybně. 

Díky třídě 4AAAA a HEPA filtru H13 je také skvělou volbou pro všechny 
alergiky. Práce s ním je velmi snadná, je totiž vybavený XXL kovovou trubicí  
s nastavitelnou výškou a příslušenstvím uloženým přímo ve vysavači.

PARAMETRY

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

2. HUBICE PRO TVRDÉ PODLAHY

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

4. PRACHOVÝ KARTÁČEK

5. TURBO KARTÁČ

6. MINI TURBOKARTÁČ

7. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

70
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SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

Sáčkový vysavač 

SVC 8300TI 4AAAA ECO POWER
S nejlepším hodnocením ve spotřebě elektrické energie, vysávání 
koberců, úklidu tvrdých podlah a reemisích prachu je tento vysavač 
skutečně skvělou volbou. 

O optimální filtraci se stará Clean Air HEPA H13 filtr, který dodá péči  
potřebnou zejména mezi alergiky. Vysavač s Extreme Silence technologií je 
velmi tichý, má hlučnost jen pouhých 68 dB(A). Nastavitelná výška kovové 
teleskopické trubice a její XXL velikost přispívají k pohodlnému vysávání.  
I když je vysavač kompaktní, příslušenství prakticky skladuje uvnitř svého těla.

VLASTNOSTI
• SVC 8300TI 4AAAA ECO POWER doručí perfektní výsledky na jakémkoliv povrchu
• Extreme Silence technologie 68 dB(A) pro extra tiché vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Ukládání příslušenství uvnitř vysavače
• Pokryje 380 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Akční rádius 11 m (délka napájecího kabelu 8 m)
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání
• Měkká kolečka chrání podlahu a ticše se pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 
• Indikátor plného sáčku

PARAMETRY

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

2. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

3. PRACHOVÝ KARTÁČEK

4. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

68

1

3

4

2

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

SÁČKOVÉ
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VLASTNOSTI
• SVC 7550TI 4AAAA ECO POWER perfektně uklidí každý povrch
• Home-Pet-Car set obstará úklid doma, po mazlíčcích i v autě
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Silence technologie 75 dB(A) pro tiché vysávání
• Syntetický sáček na prach o objemu 3,5 litru zajistí účinnější filtraci a hygienické odstranění prachu
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Ukládání příslušenství uvnitř vysavače
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 
• Indikátor plného sáčku

Sáčkový vysavač 

SVC 7550TI 4AAAA ECO POWER
Tento vysavač se při úklidu stane vaším nejlepším spojencem. Za pomoci 
bohatého příslušenství se postará o důkladné vysávání všech povrchů.  
SVC 7550TI si poradí s koberci i tvrdými podlahami, a to dokonce 
i v domácnostech s mazlíčky a dětmi. 

Třída 4AAAA napovídá, že jeho spotřeba, práce na kobercích, úklid tvrdých podlah 
i minimální reemise prachu splní vaše očekávání. HEPA filtr H13 obstará nejlepší 
možnou filtraci, kterou ocení i alergici. Vysavač pokryje plochu celých 314 m2, díky 
čemuž není potřeba často hledat další zásuvku. Silence technologie 75 dB(A) 
a měkká kolečka přispívají k tichému úklidu. 3,5litrový syntetický prachový 
sáček, který zaručí ještě účinnější filtraci a hygienické odstranění prachu, je 
dostatečně objemný, aby dlouho vydržel.

PARAMETRY

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

2. MINI TURBOKARTÁČ

3. HUBICE NA TVRDÉ PODLAHY

4. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

5. KOMBINOVANÁ HUBICE NA ŠTĚRBINY S KARTÁČEM

6. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

3.5l

Silence Technology

75 dB

1 4

3
5

2

6

PÉČE O DOMÁCNOST
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SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

Sáčkový vysavač 

SVC 7500BK 3AAA
Pokud máte rádi perfektně uklizené tvrdé podlahy  
a příslušenství vždycky po ruce, už nemusíte hledat jiný  
vysavač! Se SVC 7500BK 3AAA na vlastní kůži zažijete,  
jaké výhody s sebou nese třída 3AAA. Vysavač má ty nejlepší 
výsledky ve spotřebě elektrické energie, při úklidu tvrdých  
podlah a filtraci vzduchu. Při práci vysavače podporuje HEPA H13 
filtr, který zajistí filtraci na úrovni vhodné i pro alergiky.

Tento vysavač není jen efektivní, ale také se velmi pohodlně používá. Silence 
technologie zaručuje tichý provoz 75 dB(A), zatímco 10metrový akční rádius 
a XXL kovová teleskopická trubice vám pomohou dostat se kamkoli potřebujete, 
aniž byste museli často měnit elektrické zásuvky.

VLASTNOSTI
• SVC 7500BK 3AAA má nejlepší výsledky ve spotřebě elektrické energie, při úklidu 

tvrdých podlah a filtraci vzduchu 
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky, 

omyvatelný vstupní mikrofiltr
• Silence technologie 75 dB(A) pro tiché vysávání
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání 
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Syntetický sáček na prach o objemu 3,5 litru zajistí účinnější filtraci  

a hygienické odstranění prachu
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 
• Indikátor plného sáčku

PARAMETRY

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

3.5l

Silence Technology

75 dB

3AAA

1

3

2

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

2. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

3. KOMBINOVANÁ ŠTĚRBINOVÁ A KARTÁČOVÁ HUBICE

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SÁČKOVÉ
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VLASTNOSTI 
• SVC 6920OR 4AAAA ECO Power perfektně uklidí každý povrch
• Silence technologie 75 dB(A) pro tiché vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky 
• Příslušenství Complete Care využijete při úklidu  

doma, po mazlíčcích nebo v autě
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou  

pro ergonomickou práci
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné  

ukládání a přestávky během vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně  

měnit zásuvky
• Akční rádius 10 m (délka napájecího kabelu 7 m)
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 
• Indikátor plného sáčku

1

3

2

7
8

PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1. TURBOKARTÁČ

2. MINI TURBOKARTÁČ

3. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

4. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

5. KARTÁČOVÁ HUBICE

6. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

7. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

8. HUBICE NA TVRDÉ PODLAHY

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

Sáčkový vysavač 

SVC 6920OR 4AAAA ECO POWER
Každé zákoutí doma nebo v autě snadno vysajete díky akčnímu 
rádiu 10 metrů a extra dlouhé XXL kovové trubici, jejíž délku 
si nastavíte tak, aby vyhovovala vaší výšce. Complete Care 
příslušenství vás vybaví všemi potřebnými koncovkami pro perfektní 
úklid doma, po mazlíčcích i v autě.

Vynikající výsledky garantuje nejvyšší třída v efektivitě spotřeby elektrické 
energie, úklidu tvrdých podlah, vysávání koberců a reemisích prachu. HEPA 
H13 filtr vám zaručí hygienu bez jakýchkoliv kompromisů na úrovni, jakou 
žádají i alergici.

PARAMETRY

4

5 6

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

3x Accessories

Silence Technology

75 dB

PÉČE O DOMÁCNOST
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PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1. TURBOKARTÁČ

2. MINI TURBOKARTÁČ

3. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

4. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

5. KARTÁČOVÁ HUBICE

6. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

7. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

8. HUBICE NA TVRDÉ PODLAHY

1

3
2

5

4 PŘÍSLUŠENSTVÍ 
1. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

2. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

3. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

4. KARTÁČOVÁ HUBICE

5. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

Sáčkový vysavač 

SVC 6900GR 4AAAA ECO POWER
Tento vysavač se postará o hygienu bez jakýchkoliv kompromisů. 
Používá k tomu HEPA H13 filtr, omyvatelný výstupní mikrofiltr  
a třílitrový syntetický prachový sáček, který ještě zlepší filtraci  
a postará se o hygienické odstranění nasbíraných nečistot. 

Nejvyšší třída ve spotřebě energie, vysávání koberců, úklidu tvrdých podlah 
a reemisích prachu potvrzují kvality tohoto spotřebiče. Měkká kolečka se 
pohybují tiše a chrání podlahu před poškrábáním, zatímco XXL kovová 
teleskopická trubice se přizpůsobí každé výšce. Silence technologie 75dB(A) 
garantuje tiché vysávání.

VLASTNOSTI
• SVC 6900GR 4AAAA ECO Power perfektně uklidí každý povrch
• Silence technologie 75 dB(A) pro tiché vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky 
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání  

a přestávky během vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně  

měnit zásuvky
• Akční rádius 10 m (délka napájecího kabelu 7 m)
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 
• Indikátor plného sáčku

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

PARAMETRY

Silence Technology

75 dB

3x Accessories

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

SÁČKOVÉ

19



PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

2. KOMBINOVANÁ ŠTĚRBINOVÁ A KARTÁČOVÁ HUBICE

3. UNIVERZÁLNÍ HUBICE NA PODLAHY

1

3

2

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

TVRDÉ 
PODLAHY 

Sáčkový vysavač 

SVC 6001BK 3AAA
Pokud hledáte skutečně praktický vysavač, který dobře uklízí 
a pohodlně se používá, je SVC 6001BK tou pravou volbou.

S nejvyšší třídou ve třech kategoriích (spotřebě energie, úklidu tvrdých  
podlah a reemisích prachu) spolehlivě úklidí, zatímco HEPA E12 filtr se postará 
o hygienu.

PARAMETRY

VLASTNOSTI
• SVC 6001BK 3AAA se postará o  perfektní úklid
• Silence technologie 78 dB(A) pro tiché vysávání
• HEPA E12 filtr vhodný i pro alergiky 
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Akční rádius 10 m (délka napájecího kabelu 7 m)
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 
• Indikátor plného sáčku 

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

3LITROVÝ POLYMEROVÝ  
sáček z mikrovláken

 o 50 % delší životnost ve 
srovnání s papírovým sáčkem

3l
78

HEPA E12

3AAA

PÉČE O DOMÁCNOST
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SVC 682VT SVC 684TQ

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

TVRDÉ 
PODLAHY 

Sáčkový vysavač 

SVC 684TQ 3AAA

Tento vysavač, který je vybavený velmi efektivním motorem, 
omyvatelným mikrofiltrem a výstupním HEPA H13 filtrem,  
perfektně uklidí a postará se o čistý vzduch.

Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem, štěrbinová hubice, 
hubice na čalounění a kartáčová hubice se spolehlivě ujmou jakéhokoliv  
úkolu v domácnosti.

PARAMETRY

VLASTNOSTI
• SVC 684TQ 3AAA se postará o perfektní úklid
• Silence technologie 75 dB(A) pro tiché vysávání
• HEPA H13 filtr vhodný i pro alergiky 
• Kovová teleskopická trubice s nastavitelnou 

výškou pro ergonomickou práci
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné 

ukládání a přestávky během vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně  

měnit zásuvky
• Akční rádius 10 m (délka napájecího kabelu 7 m)
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 
• Indikátor plného sáčku

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. KARTÁČOVÁ HUBICE

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

3AAA Silence Technology

75 dB

1

3
2

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

SÁČKOVÉ
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Sáčkový vysavač 

SVC 5501BK 3AAA

VLASTNOSTI
• SVC 5501BK 3AAA se postará o perfektní úklid
• Silence technologie 75 dB(A) pro tiché vysávání
• HEPA H13 filtr vhodný i pro alergiky 
• Kovová teleskopická trubice s nastavitelnou  

výškou pro ergonomickou práci
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné 

ukládání a přestávky během vysávání
• Pokryje 201 m2, díky čemuž je potřeba  

méně měnit zásuvky
• Akční rádius 8 m (délka napájecího kabelu 5 m)
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Indikátor plného sáčku

PARAMETRY

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

2. KOMBINOVANÁ ŠTĚRBINOVÁ A KARTÁČOVÁ HUBICE V TĚLE VYSAVAČE

3. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

SVC 55OOWH SVC 5501BK

Tento kompaktní vysavač je radost používat, po práci ho také 
pohodlně uložíte na místo. 

Je totiž velmi lehký, a tak je s ním jakákoliv manipulace skutečně 
snadná. HEPA H13 filtr a omyvatelný vstupní mikrofiltr garantují 
hygienu, která naplní i očekávání alergiků.

2l
201

Silence Technology

75 dB

3AAA 2
x Accessories on B

oa
rd

1

3

2

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

TVRDÉ 
PODLAHY 

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

PÉČE O DOMÁCNOST
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SVC 45BL SVC 45WSVC 45BK SVC 45GR

PŘÍSLUŠENSTVÍ
KOMBINOVANÁ ŠTĚRBINOVÁ  
A KARTÁČOVÁ HUBICE

Sáčkový vysavač 

SVC 45RD

VLASTNOSTI
• Vysoce efektivní ECO motor  

o příkonu 850 W
• Termostat chrání motor před 

přehřátím
• 5stupňový filtrační systém
• A-třída výkonnosti na tvrdých 

podlahách
• Hlučnost 79 dB
• Plastová trubice
• Hmotnost 3,6 kg

ULTRAKOMPAKTNÍ
Díky nízké hmotnosti se 
snadno přenáší i ukládá

PŘÍSLUŠENSTVÍ   
přímo v těle vysavače

PARAMETRY

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

291

1,5l
1x

79

2
x Accessories on B

oa
rd3AAA

Tento kompaktní a přitom silný vysavač vám úklid 
domácnosti výrazně usnadní. S váhou pouhých 
3,6 kg se snadno ovládá i přenáší, zatímco jeho 
vysoce výkonný motor o síle 850 W obstará 
důkladné vysávání. 

Filtrační systém má pět různých stupňů a termostat chrání 
motor před přehřátím. Pogumovaná kolečka umožňují plynulý 
pohyb a chrání podlahy před poškrábáním.

SÁČKOVÉ
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BEZSÁČKOVÉ 
VYSAVAČE
Za vznikem bezsáčkových vysavačů stála odvážná myšlenka zachovat 
výhody klasických spotřebičů, ale zároveň ušetřit na sáčcích. Že se 
záměr podařil, potvrzují jejich současné kvality: výkonnost v nejvyšší 
kategorii A, HEPA filtrace i tichý provoz.

24
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ŠETŘÍME, 
 VYSÁVÁME 
BEZ SÁČKŮ

PÉČE O DOMÁCNOST

26



Skvělý úklid bez extra výdajů za sáčky. Jistě, 
s bezsáčkovými vysavači SENCOR! Nádobu na prach 
mají tak velkou, že pojme nečistoty z celé domácnosti, 
a díky průhledným stěnám můžete pozorovat, co uvízlo 
uvnitř. Nejjemnější částečky prachu i větší nečistoty 
pevně bezpečně uzavře uvnitř a Clean Air HEPA H13 
filtr se postará o optimální filtraci v kvalitě, jakou ocení 
i alergici. 

To ale není vše. Bez ohledu na to, jak se plní nádoba na nečistoty, 
drží si multi-cyklonový systém plnou sací sílu. Prémiové 
bezsáčkové vysavače SENCOR se pyšní třídou 4AAAA ve 
spotřebě elektrické energie, vysávání koberců, úklidu tvrdých 
podlah i reemisích prachu, zatímco základní modely garantují 
dobrý poměr výkonu a ceny.

BEZSÁČKOVÉ  
VYSAVAČE

PROČ SI VYBRAT
BEZSÁČKOVÝ 
VYSAVAČ SENCOR?
• Multi-cyklonová technologie 

zabraňuje poklesu sací síly
• 4AAAA ECO Power perfektně uklidí 

každý povrch
• Complete Care příslušenství se 

postará o úklid doma, po mazlíčcích 
nebo v autě

• Clean Air HEPA H13 filtr zajistí filtraci 
vhodnou i pro alergiky

• Nízké provozní náklady, není nutné 
kupovat sáčky

CYKLONOVÝ EFEKT

CYKLON A HEPA 
FILTRACE 
Bezsáčkové vysavače využívají 
cyklonový efekt, jehož odstředivá síla 
oddělí drobné nečistoty od vzduchu. 
Většina částic uvízne v nádobě a o ty 
nejmenší se postará HEPA filtr. Spolu 
tak zaručí hygienu bez jakýchkoliv 
kompromisů.

BEZSÁČKOVÉ
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Naše nejpokročilejší bezsáčková 
technologie odděluje nečistoty 
od vzduchu v několika menších 
cyklonech. Tento vícenásobný 
způsob zajistí silný a stálý výkon,  
a to i v případě, že je nádobka na 
nečistoty plná.

Bezsáčkový vysavač

SVC 1080TI 4AAAA ECO POWER
To, co dokáže tento model bezsáčkového vysavače, nadchne 
i nejnáročnější uživatele. Excelentní vysávání všech povrchů  
a Complete Care příslušenství, které se postará o úklid doma, po 
mazlíčcích nebo v autě, z něj dělají nejlepší možnou volbu.

Multi-cyklonová technologie zaručuje, že sací síla neklesne, zatímco Clean  
Air HEPA H13 filtr vyčistí vzduch tak dobře, že spokojení budou i alergici. O vaše 
pohodlí se postará nízká hlučnost 78 dB, pokrytí plochy 314 m2 a XXL kovová 
teleskopická trubice, kterou lze přizpůsobit každé výšce.

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

VLASTNOSTI
• SVC 1080TI 4AAAA ECO POWER perfektně uklidí každý povrch 
• Příslušenství Complete Care pomůže nejlepší výsledky při úklidu doma,  

po mazlíčcích nebo v autě
• Multi-cyklonová technologie chrání před poklesem výkonu
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Horizontální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Nízká hlučnost 78 dB(A) zaručí tiché vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Akční rádius 10 m (délka napájecího kabelu 7 m)
• XXL 3,5l nádoba na prach
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 

Multi-cyklonový systém

PÉČE O DOMÁCNOST
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EXTRA DLOUHÁ 
ŠTĚRBINOVÁ 
HUBICE
Tato hubice se v autě dostane 
skutečně kamkoliv, i do velmi 
úzkých a problematických 
míst. 

TURBO KARTÁČ
Silný rotační kartáč je velmi 
užitečný při důkladném 
vysávání koberců a běhounů. 
Poradí si s vlasy, chlupy a 
nejrůznějšími vlákny. Úklid je 
díky němu rychlejší a efektivnější, 
jemné kartáčování zvyšuje 
účinnost vysávání až o 25 %.

ERGONOMICKÝ
Praktické madlo pro snadné 
přenášení doplňuje ještě 
další, horní držadlo. To 
pomáhá snadno otevírat 
nádobu na nečistoty.

HUBICE NA TVRDÉ 
PODLAHY
Tato hubice se 100% 
přírodním kartáčem obstará 
jemný, tichý a precizní úklid 
všech tvrdých podlah včetně 
dřeva, plovoucích podlah, 
dlažby, linolea a mramoru.

MINI TURBOKARTÁČ
Mini turbokartáč je tou nejlepší
volbou při úklidu zvířecích 
chlupů a vysávání v hůře 
přístupných místech. Poradí 
i s těžko odstranitelnými 
vlákny na sedačkách 
aut, čalounění, schodech, 
polštářích nebo jiných textiliích.

HEPA FILTR
Vysoce kvalitní HEPA 
H13 filtr zachytí i ty 
nejmenší částečky prachu 
a nečistoty, a pomůže tak 
udržovat zdravý domov.

PARAMETRY
314

Multi Cyclone

78

1

3

6

2

5

4

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
1. TURBOKARTÁČ

2. MINI TURBOKARTÁČ, KOMBINOVANÁ PODLAHOVÁ HUBICE

3. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE S VÝSUVNÝM KARTÁČEM

4. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE, PRACHOVÝ KARTÁČEK

5. HUBICE NA TVRDÉ PODLAHY

6. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

BEZSÁČKOVÉ
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VLASTNOSTI
• SVC 1086TQ 4AAAA ECO POWER perfektně uklidí každý povrch
• Multi-cyklonová technologie chrání před poklesem výkonu
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou  

i pro alergiky
• Nízká hlučnost 78 dB(A) zaručí tiché vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Akční rádius 10 m (délka napájecího kabelu 7 m)
• XXL 3,5l nádoba na prach
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou  

pro ergonomickou práci
• Horizontální parkování pro snadné ukládání a 

přestávky během vysávání
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se 

pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 

Bagless vacuum cleaner

SVC 1086TQ 4AAAA ECO POWER
Skvělý bezsáčkový vysavač s úžasnou sílou filtrace. Multi-cyklonová 
technologie zajistí stálou sací sílu a Clean Air HEPA H13 filtr se postará 
o čistý vzduch. Vysavač získal právem hned čtyři hodnocení na 
nejvyšším stupni A, a to za efektivní provoz, vysávání koberců, čištění 
tvrdých podlah a reemise prachu, což jen potvrzuje jeho výkonnost 
a kvalitu. 

Nízká hlučnost 78 dB vám dopřeje tiché vysávání, zatímco XXL kovová 
teleskopická trubice a XXL 3,5litrová nádoba jsou připravené poprat se s prachem 
a nečistotami. Díky 7metrovému napájecímu kabelu, který vám pokryje až 314 m2, 
se s vysavačem dostanete prakticky kamkoliv.

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

KOBERCE 

TVRDÉ 
PODLAHY 

PARAMETRY
314

Multi Cyclone

78

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

PŘÍSLUŠENSTVÍ  
1. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

2. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE, PRACHOVÝ KARTÁČEK

3. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

1

3

2

PÉČE O DOMÁCNOST
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BEZSÁČKOVÉ
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VLASTNOSTI
• SVC 1038GR 3AAA se postará o perfektní úklid 
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Home-Pet-Car příslušenství pro úklid doma, po mazlíčcích i v autě
• Nízká hlučnost 75 dB(A) zaručí tiché vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 

Bezsáčkový vysavač

SVC 1038GR 3AAA
Malý, lehký, snadno se skladuje a perfektně uklízí. Majitele domácích 
mazlíčků navíc potěší příslušenství Cat&Dog. 

Cyklonová technologie se postará o stálý výkon a Clean Air Dual HEPA H13  
filtr zajistí špičkovou filtraci na úrovni, kterou ocení i alergici. 3AAA třídu  
(ve spotřebě energie, čištění tvrdých podlah a reemisích prachu) dělá z tohoto 
vysavače skvělého pomocníka při údržbě každé domácnosti s tvrdými 
podlahami.  Home-Pet-Car příslušenství pomůže zvládnou malý i velký úklid 
doma či v autě.

PARAMETRY
314

1 l3AAA Cyclonic Filtratio
n

Silence Technology

75 dB

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

3. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE S VÝSUVNÝM KARTÁČEM

4. MINI TURBOKARTÁČ

5. HUBICE NA TVRDÉ PODLAHY

6. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

7. KARTÁČOVÁ HUBICE

8. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

1 4

3

5

2

6
7

8

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

TVRDÉ 
PODLAHY 

PÉČE O DOMÁCNOST
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Bezsáčkový vysavač

SVC 1035TQ 3AAA 
Díky třídě 3AAA i cyklonové technologii bude vaše domácnost čistá, 
jak si jen přejete. Integrovaný Clean Air Dual HEPA H13 filtr  
se postará o špičkovou filtraci na úrovni, jakou potřebují alergici. 

To vše zajistí tento kompaktní a lehký vysavač, který se nejen snadno skladuje, ale 
samozřejmě i perfektně uklízí. Desetimetrový akční rádius (včetně napájecího kabelu 
o délce 7 m a kovové teleskopické trubice s nastavitelnou délkou) dokáže pokrýt 
plochu až 314 m2. Vysávání je díky tomu rychlejší a pohodlnější, protože není tak 
často potřeba přepojovat přístroj ze zásuvky do zásuvky. 

VLASTNOSTI
• 3AAA třída ve spotřebě energie, úklidu tvrdých podlah a reemisích prachu
• Dlouhá ohebná štěrbinová hubice se dostane i do problematických míst doma nebo v autě
• Nízká hlučnost 75 dB(A) zaručí tiché vysávání
• Pokryje 314 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Nádoba na nečistoty o objemu 1 litr
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky  

během vysávání
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 

PARAMETRY
314

1 l3AAA Cyclonic Filtratio
n

Silence Technology

75 dB

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. DRŽÁK PŘÍSLUŠENSTVÍ

2. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

3. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE S VÝSUVNÝM KARTÁČEM

4. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

5. KARTÁČOVÁ HUBICE

6. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

1

4

3

5

2

6

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

TVRDÉ 
PODLAHY 

BEZSÁČKOVÉ
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Bezsáčkový vysavač

SVC 1030 
Nová, třetí generace cyklonového systému perfektně separuje  
prach od vzduchu. Většinu částeček oddělí už v prvním stupni  
filtrace, a tak prodlouží životnost omyvatelného HEPA filtru. 

Speciální mini turbokartáč zaručují perfektní odstranění zvířecích chlupů 
z čalounění, zatímco teleskopická trubice přizpůsobí svou  délku tak, jak 
potřebujete. Práce s tímto vysavačem je velmi příjemná díky hladce se 
pohybujícím kolečkům a akčnímu rádiu 9 metrů, s nímž není potřeba často 
přepojovat vysavač do další zásuvky. Indikátor upozorní, že je třeba vyprázdnit 
nádobu na nečistoty.

VLASTNOSTI
• ECO Power Motor pro efektivní úklid
• Třetí generace cyklonového systému
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Nízká hlučnost 76 dB(A) zaručí tiché vysávání
• Pokryje 254 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Akční rádius 9 m (délka napájecího kabelu 6 m)
• XL 2,3litrová nádoba na nečistoty
• Kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou  

pro ergonomickou práci
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání  

a přestávky během vysávání
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. MINI TURBOKARTÁČ

2. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

3. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

4. KARTÁČOVÁ HUBICE

5. TURBOKARTÁČ

PARAMETRY

VYSOCE EFEKTIVNÍ 
TURBÍNA 
Snadno odstraní 
kočičí a psí chlupy 
z čalounění

1 3

2

5
4

25476

2,3 l

Cyclonic Filtratio
n

3AAA

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

PÉČE O DOMÁCNOST
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. MINI TURBOKARTÁČ

2. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

3. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

4. KARTÁČOVÁ HUBICE

5. TURBOKARTÁČ

Bezsáčkový vysavač

SVC 1025GR 3AAA
Vyberte si tento bezsáčkový vysavač a užijte si snadné  
může být vysávání. Vyjmout a vyprázdnit XL velkou nádobu  
na prach nemůže být jednodušší. Stačí stisknou tlačítko, to  
je vše. Třída 3AAA garantuje perfektní úklid tvrdých podlah,  
zatímco cyklonová technologie zaručí stabilní výkon.

Vysavač potěší i alergiky, Clean Air HEPA H13 filtr totiž zachytí nežádoucí 
mikročástice. Všechny nečistoty zůstanou uzavřené ve sběrné nádobě.

PARAMETRY
201

2l

Cyclonic Filtratio
n

3AAA

78

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

2. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE, PRACHOVÝ KARTÁČEK

1

3

2

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

VLASTNOSTI
• 3AAA třída ve spotřebě energie, reemisích prachu a úklidu tvrdých podlah
• Dlouhá ohebná štěrbinová hubice dosáhne i do těžko přístupných míst doma nebo v autě
• Nízká hlučnost 78 dB(A) zaručí tiché vysávání
• Pokryje 201 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• XXL kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• XL 2litrová nádoba na nečistoty
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během vysávání
• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se pohybují
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 

SPOTŘEBA

ČISTÝ 
VZDUCH

TVRDÉ 
PODLAHY 

BEZSÁČKOVÉ

35



Tento bezsáčkový vysavač obstará kvalitní úklid za rozumnou 
cenu. HEPA H13 filtr precizně oddělí prach od vzduchu, při 
nízké hlučnosti je práce příjemná a díky pokrytí 176 m2 není 
potřeba vysavač často přepojovat z jedné zásuvky do druhé. 

Pogumovaná kolečka se pohybují tiše a hladce, a tak chrání plovoucí  
či ostatní tvrdé podlahy před poškrábáním. 

Bezsáčkový vysavač

SVC 730GR

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. KARTÁČ A HUBICE NA ČALOUNĚNÍ
2. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE
3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

1
3

2

VLASTNOSTI
• ECO Power Motor obstará efektivní úklid
• Clean Air HEPA H13 filtr zajišťuje špičkovou filtraci vhodnou i pro alergiky
• Nízká hlučnost 76 dB(A) zaručí tiché vysávání
• Pokryje 176 m2, díky čemuž je potřeba méně měnit zásuvky
• Akční rádius 7,5 m (délka napájecího kabelu 5 m)
• 1,5litrová nádoba na nečistoty
• Kovová teleskopická trubice s nastavitelnou výškou pro ergonomickou práci
• Horizontální a vertikální parkování pro snadné ukládání a přestávky během 

vysávání

PARAMETRY
17676

1,5 l

Cyclonic Filtratio
n

3AAA

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

PÉČE O DOMÁCNOST
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Tento extra malý a lehký vysavač se velmi snadno přemisťuje 
i ovládá. Navzdory své velikosti však umí být výkonný a tichý. 

Nádoba na nečistoty o objemu 1,5 litru se snadno otevírá a pohodlné 
ukládání tohoto vysavače přispěje k vaší celkové spokojenosti.

Bezsáčkový vysavač

SVC 510GR 

VLASTNOSTI
• ECO Power Motor obstará efektivní úklid
• EPA E10 filtr pro lepší separaci prachu
• Nízká hlučnost 76 dB(A) zaručí tiché 

vysávání
• Pokryje 176 m2, díky čemuž je potřeba 

méně měnit zásuvky
• Akční rádius 7,5 m (délka napájecího 

kabelu 5 m)
• 1,5litrová nádoba na nečistoty
• Odlehčená plastová trubice, dvoudílná
• Horizontální a vertikální parkování pro 

snadné ukládání a přestávky během 
vysávání

• Měkká kolečka chrání podlahu a tiše se  
pohybují

• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Elektronická regulace výkonu 

SVC 510GR SVC 512VTSVC 511TQ

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

2. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

4. KARTÁČOVÁ HUBICE

PARAMETRY
17676

1,5 l

Cyclonic Filtratio
n

3AAA

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

1
3 42

BEZSÁČKOVÉ
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38

TYČOVÉ  
VYSAVAČE
Představte si přístroj, který bude perfektně vysávat a vytírat, dopřeje vám  
ničím neomezenou volnost pohybu a bude lehký a snadno ovladatelný.  
Představte si spotřebič dost silný na to, aby vysál koberce a vyčistil tvrdé 
podlahy, a baterii tak vytrvalou, že zvládne kompletní úklid domu nebo  
auta. Představte si přístroj v tak elegantním provedení,  že ho budete rádi  
mít a používat. Váš sen se splní s tyčovým vysavačem SENCOR.
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UŽIJTE SI  
SVOBODU 

VYSÁVEJTE  
BEZ KABELU

PÉČE O DOMÁCNOST
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Různé způsoby použití, rozličné povrchy, a přitom stále 
tentýž přístroj. Tyčové vysavače SENCOR precizně 
vysávají koberce a uklízí tvrdé podlahy. A dokonce umí 
i vytírat.

Nezáleží na tom, jak složitým podmínkám musí naše tyčové 
vysavače čelit. Vždy vás potěší skvělým výsledkem, a to díky 
silné Li-ion baterii, která se velmi rychle nabíjí a zároveň dlouho 
vydrží. Rotační kartáč s nezávislým motorem a hubice s LED 
osvětlením zaručí důkladný úklid. Kartáč sbírá nečistoty na 
tvrdých podlahách a kobercích, zatímco LED osvětlení odhalí 
nečistoty i v temných koutech. Pokročilý design umožňuje 
hubicím otáčet se o 180°, což ve spojení s malou hmotností 
a nízko umístěným těžištěm zaručuje vynikající ovladatelnost.

Ve chvíli, kdy máte uklizeno, oceníte snadnou údržbu 
a pohodlné ukládání vysavače. Jednoduše se totiž rozkládá 
a dokonce sám stojí.

TYČOVÉ  
VYSAVAČE

PROČ SI VYBRAT
TYČOVÝ VYSAVAČ 
SENCOR?
• Absolutní svoboda pohybu bez 

napájecího kabelu
• Široké možnosti použití: tvrdé 

podlahy i koberce, vytírání, ruční 
jednotka pro drobný úklid doma i 
venku

• Rotační kartáč s nezávislým 
motorem a hubice s LED osvětlením 
zaručují důkladný úklid

• Hubici otočná o 180° a nízká 
hmotnost zajistí excelentní 
ovladatelnost a manévrování okolo 
nábytku 

PRO KOMPLIKOVANÁ MÍSTA

SNADNÉ ŘEŠENÍ 
Tyčové vysavače SENCOR si poradí 
i s těmi nejproblematičtějšími místy: pod 
nábytkem a postelemi. 180stupňové 
natočení umožňuje hubici hladce 
vklouznout do jakéhokoliv omezeného 
prostoru. LED osvětlení ukáže, co vše je 
potřeba uklidit.

TYČOVÉ
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              Wet Mop
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Tyčový vysavač

SVC 0825WH all-in-one
Tento tyčový vysavač typu all-in-one je poháněný extra silným, 
nejmodernějším digitálním BLDC motorem (380 W). Jde v podstatě o sadu 
dvou vysavačů, kterou doplňuje početné příslušenství. 

Prvním přístrojem je všestranný tyčový vysavač s nejrůznějšími nástavci, jaké si jen 
umíte představit. Druhý je pak revolučním pomocníkem při mytí podlah, který obstará 
každodenní vytírání. Když se na podlahu rozleje polévka nebo káva, není 
to vůbec žádný problém. Systém AQUA8 nepořádek prostě vysaje a 
uklidí. Majitelé domácích mazlíčků ocení motorizovaný kartáč na ruční 
jednotku Cat&Dog Mini, s nímž si hravě poradí s chlupy na čalouněném 
nábytku. Vysavač nabízí perfektní ovladatelnost a manévrovatelnost díky 
180° otočné hlavici, nízké hmotnosti i lehké trubici.  

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. MOTORIZOVANÝ ROTAČNÍ KARTÁČ CAT&DOG MINI 

2. KOMBINOVANÝ KARTÁČ NA ČALOUNĚNÍ  

 A VYSÁVÁNÍ PRACHU

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

4. JEMNÝ KARTÁČ NA VYSÁVÁNÍ PRACHU  

 A ÚKLID V POLICÍCH

5. MNOHAÚHLOVÝ KARTÁČOVÝ NÁSTAVEC

6. FLEXIBILNÍ HADICE

7. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ  

 HUBICE

VLASTNOSTI
• Vysoce výkonný, digitální BLDC motor (380 W)
• Tyčový vysavač, all-in-one (vše v jednom) s odnímatelnou ruční 

jednotkou
• Sací jednotka AQUA8 (navlhčí, vyčistí a vysaje tekutiny) 

s dvounádobovým systémem (čistá voda v nádobě o objemu 0,4 l, 
použitá voda v druhé nádobě 0,4 litrů)

• Pro všechny typy povrchů včetně vytírání tvrdých podlah
• Extra lehká ERGO FLEX 90° sklopná trubice
• Bezsáčková technologie, nádoba na nečistoty o objemu 0,5 l
• Lehký, tichý a snadno ovladatelný
• Rotační kartáč s nezávislým motorem pro bezkonkurenční výsledky
• Odnímatelná ruční jednotka s motorizovaným kartáčem Cat&Dog Mini 
• Dvě velmi silné 25,2 V Li-ion baterie s LED indikátorem
• Krátká doba nabíjení (4 hodiny) a dlouhá provozní doba (až 2x 25 minut)
• Nabíjecí základna s integrovaným držákem na příslušenství 

a nabíječkou pro druhou baterii
• 2 rychlosti: vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• HEPA cyklonový filtrační systém
• Hubice s LED osvětlením

PÉČE O DOMÁCNOST
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INOVATIVNÍ 
DIGITÁLNÍ BLDC 
MOTOR 380 W
Vysoká výkonnost a silné 
sání díky 80 000 ot/min. 
Méně rotačních součástek 
prodlužuje životnost 
motoru.

FLEXI REACH
Díky dlouhé ohebné 
štěrbinové hubici 
dosáhnete kamkoli: za 
topení nebo přímo pod 
sedadlo auta. Žádné 
místo před ní neunikne.

MULTIÚHLOVÝ 
KARTÁČOVÝ NÁSTAVEC
Multiúhlový kartáčový nástavec 
výrazně usnadní úklid ve 
výškách. Je skvělý pro čištění 
stropních větráků, osvětlení 
a odstraňování prachu z vrchní 
části nábytku.

ERGO FLEX
S extra lehkou trubicí 
ERGO FLEX sklopnou 
až o 90° už nebude 
žádné místo špatně 
přístupné. Velmi snadno 
se dostanete i pod 
nejnižší nábytek.

NABÍJECÍ 
ZÁKLADNA S 
DRUHOU BATERIÍ
V praktické základně 
se přehledně ukládá 
příslušenství, zatímco se 
nabíjí druhá baterie.

MOTORIZOVANÝ 
KARTÁČ CAT&DOG MINI
Odnímatelná ruční jednotka 
s CAT&DOG mini kartáčem 
je dokonalým pomocníkem 
při odstraňování chlupů 
a důkladném čištění 
čalouněného nábytku nebo 
autosedaček.

INTEGROVANÉ 
BODOVÉ LED 
OSVĚTLENÍ
Díky LED osvětlení už žádnou 
nečistotu nepřehlédnete, 
motorizovaný rotační kartáč 
se postará o skvělý úklid na 
jakémkoliv povrchu.  

MOTORIZOVANÝ 
KARTÁČ S LED 
OSVĚTLENÍM
Motorizovaný rotační kartáč 
perfektně uklidí každý 
povrch, precizně vysává 
koberce a velmi snadno se 
ovládá.

WET&DRY JEDNOTKA AQUA 8
AQUA 8 pohodlný dvounádobový 
systémem. Vytírací válec se průběžně 
navlhčují z nádoby na čistou vodu, 
zatímco nečistoty zůstávají v nádobě na 
vodu použitou. Samočistící rotační válec 
vyčistíí tvrdé podlahy a osvěží koberce 
při rychlosti 3000 ot/min.

TYČOVÉ
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Tyčový vysavač

SVC 0725TI 4-in-1
Tento tyčový vysavač 4v1 je poháněný nejmodernějším 
400wattovým digitálním BLDC motorem, který zaručí excelentní 
výsledky. SVC 0725TI je lehký, tichý a snadno se ovládá, díky 
čemuž se stane vaším oblíbeným pomocníkem při každodenním 
úklidu jakéhokoliv povrchu i těžko dostupných míst ve 
výškách. Mopovací funkce perfektně vyčistí tvrdé podlahy.

Odnímatelná jednotka společně se širokou volbou příslušenství 
umožní rychle odstranit veškeré nečistoty a prachu z nábytku, stolu 
nebo v autě. Když ji propojíte s motorizovaným kartáčem CAT DOG 
mini, snadno vysajete všechny zvířecí chlupy, zatímco integrované UV 
světlo vydezinfikuje všechny čištěné povrchy. Díky HEPA cyklonovému 
filtračnímu systému, hubici s LED osvětlením a bezsáčkové technologii je 
tento vysavač vynikající volbu pro každou domácnost.

VLASTNOSTI
• Digitální BLDC motor s maximálním příkonem 400 W
• Velmi silná 25,2 V (2 500 mAh) Li-ion baterie s LED indikátorem
• Krátká doba nabíjení (4 hodiny) a dlouhá provozní doba (až 50 minut)
• Vysoce výkonný HEPA cyklonový filtrační systém
• Odnímatelná ruční jednotka s motorizovaným kartáčem Cat&Dog Mini

a s UV-C dezinfekčním světlem
• 360° technologie umožňuje přístup do každého kouta od podlahy po strop
• Rotační kartáč s nezávislým motorem pro bezkonkurenční výsledky
• Vynikající ovladatelnost a manévrování okolo nábytku díky 180° otočné

hlavici a nízké hmotnosti
• Bezsáčková technologie, XL nádoba na nečistoty o objemu 0,5 l
• 3 rychlosti: turbo, vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• Hlučnost: 79 dB

  Wet Mop
2 in 1 Function

Wet Mop
2 in 1 Function 3 in 1 Function 4 in 1 Function All in 1 Function

KOMBINACE SILNÉHO 400W DIGITÁLNÍHO BLDC 
MOTORU A TŘÍÚROVŇOVÉHO CYKLONOVÉHO HEPA 
FILTRAČNÍHO SYSTÉMU ZAJISTÍ MOHUTNOU SACÍ SÍLU 
A DOKONALE ČISTÝ VZDUCH VYCHÁZEJÍCÍ Z VYSAVAČE

PÉČE O DOMÁCNOST
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VYTÍRÁNÍ
Mopovací funkce vám 
dopřeje požitek z perfektně 
vytřených podlah. Úklid 
za vlhka odstraní i ty 
nejjemnější částečky, a tak 
bude podlaha naprosto bez 
poskvrnky.

INOVATIVNÍ 
DIGITÁLNÍ BLDC 
MOTOR 400 W
Vysoká výkonnost a silné 
sání díky 100 000 ot/min. 
Méně rotačních součástek 
prodlužuje životnost 
motoru.

UV-C LAMPA
Když se kartáčová 
jednotka doplní UV-C 
lampou, odstraní 
potenciální infekční 
organismy z čištěných 
povrchů dvojnásobnou 
silou.

CAT&DOG MINI KARTÁČ 
S UV SANITACÍ
CAT&DOG mini kartáč 
s UV-C dezinfečním světlem 
je dokonalým pomocníkem 
při odstraňování chlupů 
a důkladném čištění 
čalouněného nábytku nebo 
autosedaček.

7

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. NABÍJECÍ STANICE S UCHYCENÍM NA STĚNU

2. MĚKKÝ KARTÁČ NA PRACH A POLIČKY

3. KOMBINOVANÝ KARTÁČ NA ČALOUNĚNÍ A PRACH

4. KOMBINOVANÝ  ŠTĚRBINOVÝ A PRACHOVÝ KARTÁČ

5. FLEXIBILNÍ HADICE

6. MULTIÚHLOVÝ KARTÁČOVÝ NÁSTAVEC

7. RUČNÍ JEDNOTKA S CAT&DOG MINI KARTÁČEM

8. VYTÍRACÍ JEDNOTKA S 5X VYTÍRACÍ TEXTILIÍ

1
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TYČOVÉ
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VLASTNOSTI
• 3v1 tyčový vysavač s vytíráním a odnímatelnou ruční jednotkou
• Absolutní svoboda pohybu bez napájecího kabelu
• Dlouhá provozní doba až 85 minut
• Vysává a vytírá zároveň
• Odnímatelná ruční jednotka pro pohodlný úklid nábytku i auta
• Rotační kartáč a hubice s LED osvětlením pro důkladný úklid temných míst
• Ergonomická rukojeť
• Vynikající ovladatelnost a manévrování okolo nábytku díky 180° otočné  

hlavici a nízké hmotnosti 
• Funkce samostatného stání pro přestávky v práci i ukládání vysavače
• Velmi silná 40,7 V Li-ion baterie s krátkou dobou nabíjení (4-5 hodin)
• HEPA cyklonový filtrační systém pro dokonalou hygienu
• 2 rychlosti: vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• Příslušenství: štěrbinová hubice a prachový kartáček
• Bezsáčková technologie, nádoba na nečistoty o objemu 0,5 l
• Hlučnost: 75 dB
• Hmotnost: 3 kg

Tyčový vysavač

SVC 0741YL 3-in-1
Tyčový vysavač SVC 0741YL 3v1 vám umožní nejenom precizní úklid, 
ale také absolutní svobodu pohybu. Vysavač, který je vybaven i mopem 
a odnímatelnou ruční jednotkou, je velmi lehký, tichý a snadno se 
ovládá. Obstará vám rychlé a snadné každodenní vysávání i vytírání 
v jednom, a to na všech typech tvrdých podlah. Tím ale jeho výhody 
nekončí, odnímatelná ruční jednotka pohodlně odstraní nečistoty a prach 
z nábytku nebo v autě.

Silná Li-ion baterie (2200 mAh) se nabíjí čtyři až pět hodin, aby byla připravená až 
na 85 minut provozu. Rotační kartáč s nezávislým motorem důkladně uklidí každý 
typ podlahy a vylepší vysávání nečistot z koberců. Hubice s LED osvětlením a 180° 
natočením snadno vysaje i v temných zákoutích.

SVC 0740BL SVC 0741YL

              Wet Mop
2 in 1 Function

              Wet Mop
2 in 1 Function 3 in 1 Function 4 in 1 Function All in 1 Function

PÉČE O DOMÁCNOST
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VYTÍRÁNÍ
Mopovací funkce vám 
dopřeje požitek z perfektně 
vytřených podlah. Úklid 
za vlhka odstraní i ty 
nejjemnější částečky,  
a tak bude podlaha  
naprosto bez poskvrnky.

RUČNÍ JEDNOTKA
Není nic praktičtějšího, 
když potřebujete drobný 
úklid doma nebo v autě. 
Jednotku snadno odpojíte, 
a tak je vždy připravená 
posloužit na jakémkoli 
místě.

SAMOSTATNÉ STÁNÍ
Udělat si krátkou přestávku 
při úklidu ještě nikdy nebylo 
tak snadné. Díky funkci 
samostatného stání tento 
vysavač snadno odložíte 
i uklidíte na místo.

LED OSVĚTLENÍ
S LED osvětlením 
už žádnou nečistotu 
nepřehlédnete, hubice 
se díky fantastické 
ovladatelnosti dostane  
i pod nábytek.

1

2

3

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. KOMBINOVANÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE A PRACHOVÝ KARTÁČEK

2. VYTÍRACÍ JEDNOTKA

3. VYTÍRACÍ TEXTILIE 5X

TYČOVÉ
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Tento tyčový vysavač 4v1 vám dá absolutní svobodu pohybu bez 
napájecího kabelu. Je lehký, tichý a snadno se používá, a tak s ním 
bude i každodenní péče o podlahy rychlá a jednoduchá. Odnímatelná 
ruční jednotka je vybavena „Cat&Dog Mini“ motorizovaným kartáčem, 
což z ní dělá jedinečného pomocníka při odstraňování zvířecích chlupů, 
důkladném čištění čalouněného nábytku a precizní péči o autosedačky.

Přístroj pohání 25,2 V Li-ion baterie o vysoké kapacitě  s krátkým časem nabíjení  
(4-6 hodin) a dlouhou provozní dobou (až 50 minut). Rotační kartáč s nezávislým 
motorem se postará o excelentní výsledky, zatímco hlavice s LED osvětlením 
odhalí i ty nejjemnější částečky prachu, a tak důkladně úklidí i na tmavých místech. 
Bezsáčková technologie využívá nádobu na prach o objemu 0,5 l, 
kterou díky chytrému odnímacím systému snadno vyjmete a vyčistíte.

Tyčový vysavač

SVC 0625AT 4-in-1

VLASTNOSTI
• Tyčový vysavač 4v1 s odnímatelnou ruční jednotkou
• Absolutní svoboda pohybu bez napájecího kabelu
• Dlouhá provozní doba až 50 minut
• Odnímatelná ruční jednotka s motorizovaným kartáčem 

CAT&DOG mini s nezávislým motorem
• Hubice s LED osvětlením pro důkladný úklid temných míst
• Ergonomická rukojeť
• Vynikající ovladatelnost a manévrování okolo nábytku díky 180° 

otočné hlavici a nízké hmotnosti  
• Funkce samostatného stání pro přestávky v práci i ukládání 

vysavače
• Velmi silná 25,2 V Li-ion baterie s kapacitou 2200 mAh 

a krátkou dobou nabíjení (4-6 hodin)
• HEPA cyklonový filtrační systém pro dokonalou hygienu
• 2 rychlosti: vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• Příslušenství: štěrbinová hubice a prachový kartáček
• Bezsáčková technologie, nádoba na nečistoty o objemu 0,5 l
• Hlučnost: 78 dB
• Hmotnost: 2,4 kg

VYTÍRÁNÍ
Mopovací funkce vám 
dopřeje požitek z perfektně 
vytřených podlah. Úklid za 
vlhka odstraní i ty nejjemnější 
částečky, a tak bude podlaha 
naprosto bez oskvrnky.

LED OSVĚTLENÍ
Díky LED osvětlení už žádnou 
nečistotu nepřehlédnete, 
hubice se díky fantastické 
ovladatelnosti dostane  
i pod nábytek.

RUČNÍ JEDNOTKA 
S MOTORIZOVANÝM 
KARTÁČEM
Odnímatelná ruční jednotka 
vybavená „Cat&Dog Mini“ 
motorizovaným kartáčem 
je jedinečným pomocníkem 
při odstraňování zvířecích 
chlupů, důkladném 
čištění čalouněného 
nábytku a precizní péči 
o autosedačky.

1

2

              Wet Mop
2 in 1 Function

              Wet Mop
2 in 1 Function 3 in 1 Function 4 in 1 Function All in 1 Function

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. VYTÍRACÍ TEXTILIE 5X

2. VYTÍRACÍ JEDNOTKA

3. „CAT&DOG MINI“ KARTÁČ

4. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

5. PRACHOVÝ KARTÁČEK

6. NABÍJECÍ ZÁKLADNA

6

3 4
5
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Tyčový vysavač

SVC 8936TI

VLASTNOSTI
• Tyčový vysavač s funkcí vytírání
• Absolutní svoboda pohybu bez napájecího kabelu
• Dlouhá provozní doba až 60 minut
• Souběžné vysávání a vytírání 
• Rotační kartáč a hubice s LED osvětlením pro důkladný 

úklid temných míst
• Ergonomická rukojeť
• Vynikající ovladatelnost a manévrování okolo nábytku díky 

180° otočné hlavici a nízké hmotnosti 
• Funkce samostatného stání pro přestávky v práci 

i ukládání vysavače
• Velmi silná 36 V Li-ion baterie s krátkou dobou nabíjení 

(4-5 hodin)
• HEPA cyklonový filtrační systém pro dokonalou hygienu
• 2 rychlosti: vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• Příslušenství: štěrbinová hubice a prachový kartáček
• Bezsáčková technologie, XXL nádoba na nečistoty 

o objemu 1 l
• Hlučnost: 78 dB
• Hmotnost: 2,7 kg

VYTÍRÁNÍ
Funkce vytírání vám
dopřeje požitek z perfektně 
vytřených podlah. Úklid 
za vlhka odstraní i ty 
nejjemnější částečky, a tak 
bude podlaha naprosto bez 
poskvrnky.

ROTAČNÍ KARTÁČ
Rotační kartáč 
s nezávislým motorem se 
postará o perfektní úklid 
jakéhokoli povrchu. Zlepší 
také vysávání nečistot 
z koberců.

LED OSVĚTLENÍ
Díky LED osvětlení 
už žádnou nečistotu 
nepřehlédnete, hubice 
se díky fantastické 
ovladatelnosti dostane
i pod nábytek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. 5X VYTÍRACÍ TEXTILIE

2. VYTÍRACÍ JEDNOTKA

3. ÚCHYT NA ZEĎ

Tento lehký, tichý a snadno ovladatelný tyčový vysavač rychle 
a pohodlně uklidí všechny druhy podlah. A tvrdé podlahy dokonce i vytře.

V pohybu vám nic nebrání, není tu žádný napájecí kabel, který by vás 
zpomaloval. Hubice, která se natáčí o 180°, a nízká hmotnost umožňují skvělou 
ovladatelnost a plynulé manévrování okolo nábytku. Silná 36 V Li-ion baterie 
se rychle nabíjí (4 až 5 hodin) a zároveň i dlouho vydrží v provozu (až 60 
minut). Rotační kartáč s nezávislým motorem garantuje 
vynikající úklid všech podlah a vylepšuje vysávání prachu 
z koberců. Hubice s LED osvětlením odhalí i ty nejjemnější 
částečky prachu a usnadní tak vysávání i v temných 
místech. Skvěle promyšlené jsou i praktické aspekty, například 
funkce samostatného stání vám umožní vysavač na chvíli 
pohodlně odložit a po skončené práci uklidit.

1

2

3

              Wet Mop
2 in 1 Function
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VLASTNOSTI
• 2v1 tyčový vysavač s vyjímatelnou ruční jednotkou
• Absolutní svoboda pohybu bez napájecího kabelu
• Dlouhá provozní doba až 55 minut
• Sofistikovaný motorizovaný kartáč s Easy Clean funkcí
• Sklopná rukojeť Ergo Clean
• Odnímatelná ruční jednotka pro pohodlný úklid nábytku či auta
• Rotační kartáč a hubice s LED osvětlením pro důkladný úklid 

neosvětlených míst
• Vynikající ovladatelnost a manévrování okolo nábytku díky 180°

otočné hlavici a nízké hmotnosti
• Funkce samostatného stání pro přestávky v práci i ukládání 

vysavače
• Velmi silná 25,2 V Li-ion baterie s krátkou dobou nabíjení 

(4-6 hodin)
• HEPA cyklonový filtrační systém pro dokonalou hygienu
• 2 rychlosti: vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• Příslušenství: štěrbinová hubice a prachový kartáček
• Bezsáčková technologie, nádoba na nečistoty o objemu 0,5 l
• Hlučnost: 78 dB
• Hmotnost: 3 kg

Tyčový vysavač

SVC 8825TI 2-in-1
Díky unikátní sklopné Ergo Clean rukojeti vklouzne tento tyčový vysavač pohodlně i do 
těžko přístupných míst, třeba pod nábytkem nebo pod postelí. O 180 stupňů otočná hubice 
a nízká hmotnost vysavače zaručují skvělou ovladatelnost a manévrovatelnost.

Vysavač také disponuje odnímatelnou jednotkou pro pohodlný úklid nábytku nebo čištění auta.  
Pohání ho 25,2 V Li-ion baterie s krátkou dobou nabíjení (4-6 hodin) a dlouhou provozní dobou  
(až 55 minut). Rotační kartáč s nezávislým motorem perfektně uklidí všechny typy podlah a vylepší 
i vysávání koberců.

Díky sofistikované technologii Brush Easy Clean nezůstanou v kartáči zamotaná žádná vlákna nebo 
vlasy. Když vložíte vysavač do nabíjecí stanice, nežádoucí vlasy a chlupy se po aktivaci sešlápnutím 
hubice přeříznou a vysají do nádoby na nečistoty..

TECHNOLOGIE BRUSH 
EASY CLEAN
Kartáč bude vždycky čistý, bez 
namotaných vlasů a jiných vláken. 
Když vložíte vysavač do nabíjecí 
stanice a aktivujete sešlápnutím 
hubice, nežádoucí vlasy a chlupy 
se uvolní a vysají do nádoby na 
nečistoty.

SKLOPNÁ 
RUKOJEŤ
Se sklopnou rukojetí 
Ergo Clean dosáhnete 
naprosto kamkoli. 
Když je třeba, sklopí 
se, aby vklouzla i pod 
nábytek.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. NABÍJECÍ STANICE

2. PRACHOVÝ KARTÁČEK

3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

1

3
2

Wet Mop
2 in 1 Function

PÉČE O DOMÁCNOST
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VLASTNOSTI
• 2v1 tyčový vysavač s vyjímatelnou ruční jednotkou
• Absolutní svoboda pohybu bez napájecího kabelu
• Dlouhá provozní doba až 50 minut
• Odnímatelná ruční jednotka pro pohodlný úklid nábytku či auta
• Rotační kartáč a hubice s LED osvětlením pro důkladný úklid neosvětlených míst
• Ergonomická rukojeť 
• Vynikající ovladatelnost a manévrování okolo nábytku díky 180° otočné  

hlavici a nízké hmotnosti 
• Funkce samostatného stání pro přestávky v práci i ukládání vysavače
• Velmi silná 21,6 V Li-ion baterie s krátkou dobou nabíjení (4-6 hodin)
• HEPA cyklonový filtrační systém pro dokonalou hygienu
• 2 rychlosti: vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• Příslušenství: štěrbinová hubice a prachový kartáček
• Bezsáčková technologie, nádoba na nečistoty o objemu 0,5 l
• Hlučnost: 78 dB
• Hmotnost: 2,4 kg

Tyčový vysavač

SVC 8621TI 2-in-1
Ať už uklízíte doma nebo v autě, tento tyčový vysavač 2v1 s odnímatelnou ruční 
jednotkou odvede vždycky skvělou práci. Rotační kartáč je poháněný nezávislým 
motorem, což zlepšuje vysávání koberců a garantuje perfektní úklid všech tvrdých.

Hubice s LED osvětlením pomáhá odhalit prach i v málo osvětlených místech. Přerušit na chvíli práci 
není vůbec problém, protože vysavač disponuje funkcí samostatného stání. Hubice otočná o 180° 
a nízká hmotnost vysavače zajistí snadnou ovladatelnost a manévrování pod nábytkem a okolo 
něj. Ergonomické rukojeť přispívá k pohodlnému během celého úklidu. Vysavač může pracovat při 
dvou rychlostech: první, silná, je vhodná pro intenzivní úklid, zatímco druhá rychlost nabídne delší 
provozní čas. 

SNADNÉ ČIŠTĚNÍ
Pro efektivní oddělení 
prachu je klíčový 
systém cyklonové HEPA 
filtrace. Tato pokročilá 
bezsáčková technologie 
vám také umožní snadné 
vyprázdnění nádoby na 
nečistoty a čištění filtru.

ODNÍMATELNÁ 
JEDNOTKA
Ruční jednotka se 
postará o malý a rychlý 
úklid doma i venku.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

2. PRACHOVÝ KARTÁČEK

3. NABÍJECÍ STANICE

1

3

2

              Wet Mop
2 in 1 Function

TYČOVÉ
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VLASTNOSTI
• 2v1 tyčový vysavač s vyjímatelnou ruční jednotkou
• Absolutní svoboda pohybu bez napájecího kabelu
• Dlouhá provozní doba až 45 minut
• Odnímatelná ruční jednotka pro pohodlný úklid nábytku či auta
• Rotační kartáč a hubice s LED osvětlením pro důkladný úklid neosvětlených míst
• Ergonomická rukojeť 
• Vynikající ovladatelnost a manévrování okolo nábytku díky 180° otočné  

hlavici a nízké hmotnosti  
• Funkce samostatného stání pro přestávky v práci i ukládání vysavače
• Velmi silná 18 V Li-ion baterie s krátkou dobou nabíjení (4-6 hodin)
• HEPA cyklonový filtrační systém pro dokonalou hygienu
• 2 rychlosti: vysoká rychlost nebo prodloužený čas vysávání
• Příslušenství: štěrbinová hubice a prachový kartáček
• Bezsáčková technologie, nádoba na nečistoty o objemu 0,5 l
• Hlučnost: 78 dB
• Hmotnost: 2,3 kg

Tyčový vysavač

SVC 8618GD 2-in-1
Co se praktických aspektů týká, je tento tyčový vysavač 2v1 skutečně skvělou 
volbou. Odnímatelná ruční jednotka usnadní čištění nábytku nebo auta, zatímco 
hubice s LED osvětlením se postará o úklid i v hůře osvětlených místech. Jelikož 
je otočná o 180°, dokáže plynule manévrovat okolo nábytku.

Rotační kartáč s nezávislým motorem zaručí vynikající úklid všech tvrdých podlah a vylepší 
také vysávání koberců. Domácí práce můžete jednoduše přerušit, kdykoli potřebujete: funkce 
samostatného stání umožňuje vysavač pohodlně postavit a po práci uložit. Vysavač pohání 
silná 18 V Li-ion baterie, která se nabije za pouhých čtyři až šest hodin, aby pak nabídla  
45 minut provozu.

LED OSVĚTLENÍ
Žádná nečistota už vám 
neunikne ani v těch 
nejproblematičtějších 
místech díky LED 
osvětlení na hubici.

HUBICE OTOČNÁ  
O 180°
S hubicí, která se otáčí  
o 180 stupňů, se snadno 
dostanete pod nábytek  
a projedete okolo něj.

1

2

3

              Wet Mop
2 in 1 Function

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

2. PRACHOVÝ KARTÁČEK

3. NABÍJECÍ STANICE

PÉČE O DOMÁCNOST
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TYČOVÉ A RUČNÍ

VLASTNOSTI
• Suché i mokré vysávání
• Nabíjecí stanice s adaptérem (možnost připevnit na stěnu)
• Omyvatelný permanentní filtr
• Příkon 45 W
• Hlučnost 80 dB
• LED indikátor nabíjení
• Až 15 minut provozu na jedno nabití

Ruční vysavač

SVC 190W
Za 15 minut zvládnete s tímto ručním vysavačem vysát 
nečistoty nebo třeba vylitý čaj. 

Kartáčová hubice odstraní vlasy, štěrbinová hubice se zase dostane 
i do úzkých prostor. Když se něco rozleje, pomůže nástavec na 
vysávání tekutin. Jakmile indikátor ukáže, že je potřeba vysavač dobít, 
jednoduše jej vložíte do nabíjecí stanice, aby byl připravený na svůj 
další úkol.

SVC 190B SVC 190RSVC 190W

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. KARTÁČOVÁ HUBICE

2. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

3. NÁSTAVEC NA VYSÁVÁNÍ TEKUTIN

1
2

3



MULTIFUNKČNÍ 
VYSAVAČE
Multifunkční vysavače od SENCORU by těžko hledaly 
srovnání. Vysávají nejrůznější povrchy, čistí koberce 
a čalounění a myjí dokonce okna! To vše včetně precizní 
filtrace, díky níž se z výsledků budou radovat i alergici.
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MULTIFUNKČNÍ 
VYSAVAČE
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UKLIDÍM TO 
VYČISTÍM TO 

MILUJI TO

PÉČE O DOMÁCNOST
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MULTIFUNKČNÍ  
VYSAVAČE
Multifunkční vysavače Wet&Dry vám usnadní život. 
Promyšleně jsme je navrhli a precizně vyrobili, aby 
pro vás vysávaly, uklízely tvrdé podlahy, koberce 
a čalounění, odstraňovaly tekutiny z povrchů a dokonce 
i myly okna. Veškeré potřebné příslušenství  
je součástí, a tak se můžete do domácích prací pustit bez 
dalších výdajů.

Silný motor pohání extra efektivní systém duální filtrace, který 
kombinuje cyklonovou a vodní filtraci v rámci jediné 
nádoby. Alergiky potěší omyvatelný HEPA E12 filtr zajišťující 
optimální filtraci, kterou jejich zdravotní stav vyžaduje.

S dlouhým napájecím kabelem a XXL extra lehkou, hliníkovou 
teleskopickou trubicí, kterou přizpůsobíte své výšce, se 
dostanete kamkoli. K příjemnému používání přispívá horizontální 
parkování vysavače, které umožní snadné skladování 
i přestávky během práce. Měkká kolečka chrání podlahu před 
poškrábáním a pohybují se tak tiše, jak to jenom jde.

PROČ SI VYBRAT
MULTIFUNKČNÍ 
VYSAVAČ SENCOR?
• Complete Care a Wet&Dry 

technologie zaručí nejlepší úklid  
doma, po mazlíčcích nebo v autě

• Vysává a vytírá tvrdé podlahy, čistí 
koberce a čalounění, odstraňuje 
tekutiny z povrchu a dokonce myje 
i okna

• Silný motor s šestiletou zárukou
• Duální filtrační systém kombinuje 

cyklonovou a vodní filtraci
• Omyvatelný HEPA E12 filtr zaručuje 

špičkovou filtraci
• Všechno potřebné příslušenství je 

součástí balení
• Ohromující akční rádius a pokrytí

OBOJŽIVELNÝ VYSAVAČ KDYŽ VODA POMÁHÁ
Kromě toho, že perfektně vysávají, umí tyto 
vysavače s pomocí vody vyčistit podlahy, 
čalounění a dokonce i umýt okna.

MULTIFUNKČNÍ
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DUÁLNÍ SYSTÉM 
CYKLÓNOVÉ A VODNÍ 
FILTRACE
Spojení cyklónové a vodní  
filtrace v rámci jedné 
nádoby. Cyklon oddělí 
velké částice nečistot ze 
vzduchu, zatímco o jemný prach 
se postará vodní filtr. Omyvatelný 
filtr HEPA E12 zajistí vynikající 
filtraci vhodnou i pro alergiky.

VLASTNOSTI
• Kompletní Wet&Dry péče o domov, auto i úklid po mazlíčcích, veškeré příslušenství 

součástí balení
• Duální filtrační systém kombinuje sílu cyklonu a vodní filtrace, to vše v jediné nádobě
• Příkon 1600 W dodá sílu pro perfektní čištění jakéhokoliv povrchu
• Omyvatelný filtr Clean Air HEPA E12 zajistí nejlepší filtraci vhodnou i pro alergiky
• XXL extra odlehčená alu teleskopická trubka s nastavitelnou výškou
• 6letá záruka na motor
• Vodorovné parkování pro snadné ukládání vysavače i přestávky  

během práce
• Měkká kolečka se tiše pohybují a chrání podlahu před poškrábáním
• Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
• Akční rádius 9 m (délka napájecího kabelu 6 m) a pokrytí 254 m2  

bez nutnosti často měnit elektrickou zásuvku 
• Elektronická regulace síly s LED displejem
• Hlučnost 90 dB

SVC 5000BL SVC 5001YL

Jak už název napovídá, je tento multifunkční Wet&Dry vysavač připravený 
pomoct, kdykoli je to potřeba. Díky tomu, že umí vysát a umýt tvrdé podlahy, 
vyčistit koberce a čalounění, odstranit tekutiny z povrchu a dokonce mýt 
okna, stane se brzy nepostradatelným pomocníkem ve vaší domácnosti.

Silný motor s 6letou zárukou má příkon 1600 W, který se reguluje a ovládá 
na LED displeji. Duální filtrační systém kombinuje sílu cyklonu a vodní 
filtrace, a to vše v jediné nádobě. Omyvatelný HEPA E12 filtr zajistí nejlepší 
filtraci na úrovni, kterou vyžadují i alergici.

Dlouhý napájecí kabel s automatickým navinováním vám dopřeje široký 
akční rádius 9 metrů a pokrytí plochy 254 m2, což pro vás znamená 
rychlejší a pohodlnější úklid bez nutnosti často měnit elektrickou 
zásuvku. XXL extra odlehčenou hliníkovou teleskopickou trubici si můžete 
ergonomicky nastavit podle své výšky. Parkování ve vodorovné poloze 
usnadňuje ukládání vysavače i přestávky během práce. Měkká kolečka se 
tiše pohybují po podlahách a chrání je proti poškrábání.

Multifunkční vysavač

SVC 5000BL

CARHOME PETS

CARHOME PETS

CAR

HOME

PETS

CAR

HOME

PETS

PÉČE O DOMÁCNOST
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

HUBICE PRO MOKRÉ 
ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ
Tato hubice je perfektní pro důkladné 
a hluboké čištění čalounění. Díky 
integrovanému ostřikování rychle 
a precizně odstraní skvrny a jakékoliv 
známky nečistot. Navlhčí, vyčistí 
a vysaje jedním pohybem.

TURBO TURBOKARTÁČ
Tento rotační kartáč pohání silná 
turbína. Zajistí tak hluboké čištění 
koberců, běhounů a snadné odstranění 
vlasů, zvířecích chlupů a nejrůznějších 
vláken. Úklid je rychlejší a efektivnější, 
jelikož jemné kartáčování zvyšuje 
účinnost vysávání až o 25 %.

HUBICE NA MOKRÉ 
ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ
Tato hubice je ideální pro důkladné 
a hluboké čištění koberců. Díky 
integrované ostřikovací hlavici rychle 
a důkladně odstraní skvrny a jakékoliv 
známky nečistot. Navlhčí, vyčistí 
a vysaje jedním pohybem.

HUBICE NA TVRDÉ 
PODLAHY
Tato hubice je jemná, tichá a perfektně 
uklízí. 100% přírodní kartáč se 
ohleduplně postará o tvrdé podlahy 
včetně dřevěných, plovoucích, dlažby, 
linolea a mramoru.

HUBICE NA MOKRÉ 
ČIŠTĚNÍ OKEN
Když na hubici pro mokré čištění 
nasadíte nástavec na tvrdé podlahy, 
získáte skvělé řešení pro mytí oken 
a vytírání tvrdých podlah. Integrovaná 
ostřikovací hlavice navlhčí podlahu 
nebo okno a důkladně odstraní 
všechny skvrny a známky nečistot. 
Navlhčí, vyčistí a vysaje jedním 
pohybem.

DLOUHÁ OHEBNÁ 
ŠTĚRBINOVÁ HUBICE
Extra dlouhá flexibilní štěrbinová 
hubice vklouzne do všech prostor 
v autě, a to i těch nejhůře přístupných.

1. HUBICE NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH A OKEN

1a. NÁSTAVEC NA TVRDÉ PODLAHY

1b. VYTÍRACÍ VLOŽKA

1c. VYTÍRACÍ PODUŠKA

2. HUBICE NA SBĚR VODY

3. DLOUHÁ OHEBNÁ ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

4. KOMBINOVANÁ PODLAHOVÁ HUBICE

5. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ

6. HUBICE NA TVRDÉ PODLAHY

7. HUBICE NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ ČALOUNĚNÍ

8. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE

9. PRACHOVÝ KARTÁČEK

10. TURBOKARTÁČ

1a

1c

2

3

4

5

7
9

10

8

6
1

1b

MULTIFUNKČNÍ
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. HUBICE NA ČALOUNĚNÍ
2. UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ HUBICE
3. ŠTĚRBINOVÁ HUBICE
4. PRACHOVÝ KARTÁČEK
5. HUBICE NA MOKRÉ ČIŠTĚNÍ PODLAH

Wet&Dry vysavač

SVC 3001
Ať už za mokra nebo za sucha, na hrubé nečistoty či jemný 
prach, SENCOR Wet&Dry vysavač si poradí s jakoukoliv špínou.

Díky extra velké nádobě o objemu 30 litrů snadno pojme velké množství 
vody. Je ideální pro vaše auto, garáž, sklep i dílnu, při renovacích, stejně jako 
při péči o domácnost.

VLASTNOSTI
• Příkon 1400 W
• 5stupňový filtrační systém s omyvatelným 

mikrofiltrem
• Kovová teleskopická trubice
• Sací síla 250 W
• Omyvatelný vstupní mikrofiltr
• Omyvatelný výstupní mikrofiltr
• Funkce soft start (nepřetěžuje elektrickou 

síť během startování motoru)
• Parkovací pozice pro podlahovou hubici
• Akční rádius 7,5 m délka napájecího 

kabelu 5 m
• Univerzální podlahová hubice s výsuvným 

kartáčem
• Speciální hubice pro vysávání vody
• Ukládání příslušenství uvnitř těla 

vysavače
• Objem prachového sáčku 7,5 l
• Objem nádoby pro mokré vysávání 16 l
• Kapacita nádoby 30 l
• Hlučnost méně než 77 dB

PÉČE O DOMÁCNOST
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UNIVERZÁLNÍ PODLAHOVÁ 
HUBICE 
Tato univerzální podlahová hubice 
je vysoce efektivní na kobercích 
i tvrdých površích. Přizpůsobí 
oběma typům podlah, její velká 
kolečka usnadní pohyb.

HUBICE NA TVRDÉ PODLAHY 
Tato hubice díky 100% přírodním 
vláknům zaručí ohleduplné, tiché 
a přitom intenzivní čištění. Vlákna 
zajistí jemný úklid tvrdých podlah 
včetně dřeva, plovoucích podlah, 
dlažby, linolea a mramoru.

TURBOKARTÁČ 
Tento rotační kartáč pohání silná 
turbína. Zajistí tak hluboké čištění 
koberců, běhounů a snadné 
odstranění vlasů, zvířecích chlupů 
a nejrůznějších vláken. Úklid je 
rychlejší a efektivnější, jelikož 
jemné kartáčování zvyšuje 
účinnost vysávání až o 25 %.

MINI TURBOKARTÁČ 
Mini turbokartáč je skvělým 
pomocníkem nejen při vysávání 
vlasů a srsti, ale také při úklidu 
špatně přístupných míst. Je to 
perfektní nástavec pro odstranění 
vlasů ze sedaček aut, čalounění, 
schodů, polštářů nebo jiných 
textilních povrchů.

DLOUHÁ FLEXIBILNÍ 
ŠTĚRBINOVÁ HUBICE 
Tato extra dlouhá ohebná 
štěrbinová hubice dosáhne 
v autě dokonce i těch do těch 
nejproblematičtějších míst.

ŠTĚRBINOVÁ HUBICE 
Štěrbinová hubice usnadňuje 
vysávání i ve špatně dostupných 
místech, v rozích a úzkých 
prostorech.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PRACHOVÝ KARTÁČEK 
Prachový kartáček umožňuje 
pohodlně odstranit prach 
z nábytku, knih nebo rámů obrazů.

HUBICE NA ČALOUNĚNÍ 
Tato malá hubice zachycuje 
na svém textilním pásku 
nejen žmolky, ale také vlasy 
a chlupy. Díky tomu je ideální na 
pohovky, polštáře, matrace nebo 
autosedačky.

HUBICE NA ČIŠTĚNÍ VODOU 
Tuto hubici využijete při vysávání 
vody nebo jiných tekutin 
z podlahy anebo při mokrém 
úklidu tvrdých podlah.

PÉČE O DOMÁCNOST
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PARAMETRY

              Wet Mop

Cyclonic Filtratio
n Multi Cyclone

59

Hodnocení dle klasifikace 
třídy vysavačů  

(od A do 4AAAA - 
nejvyšší výkonnost)

Univerzální podlahová 
hubice

Štěrbinová hubice

Objem syntetického 
prachového sáčku

Funkce 2v1 - vysavač 
s odnímatelnou ruční 

jednotkou

Úroveň filtrace  
(od EPA E10 do HEPAE13 

- nejvyšší stupeň)

XXL kovová teleskopická 
trubice s nastavitelnou 

délkou

Hubice na čalounění

Objem nádoby na prach

Funkce vytírání

Hlučnost 59 decibelů 
(nejnižší hodnota)

Nerezová teleskopická 
trubice

Prachový kartáček

Pokročilá bezsáčková 
cyklonová technologie

Pokrytí plochy v m2 bez 
změny zásuvky

2 polohy parkování  
(svislé a vodorovné 

parkování podlahové hubice)

Drobné příslušenství na 
držáku

Parkovací pozice pro 
hubici

Akční rádius v metrech

Měkká kolečka chránící 
podlahu

Drobné příslušenství 
v těle vysavače

Pokročilá multi cyklonová 
technologie

KLASICKÉ VYSAVAČE

TYČOVÉ VYSAVAČE

VYSAVAČE
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ROBOTICKÉ 
VYSAVAČE
Robot, který se stará o perfektně čisté podlahy? To není 
science fiction, ale každodenní život s robotickými vysavači 
SENCOR. Právě ony vám dopřejí vysávání bez kompromisů 
i bezchybné vytírání. Moderní technologie se spojily s precizním 
dílenským zpracováním, aby daly vzniknout automatickým 
vysavačů s dlouhou životností, které si poradí s každodenní údržbou 
domácnosti, aniž by se o to museli starat jejich majitelé.
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VY ŽIJETE,  
ROBOTI  

PRACUJÍ
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Robotické vysavače SENCOR jsme pečlivě navrhli 
tak, aby perfektně vysávaly a precizně vytíraly. Tento 
užitečný pomocník vybavený centrálním kartáčem 
i bočními kartáčky nezapomene na žádné místo nebo 
kout vaší domácnosti. Dokonale uklidí, a to bez ohledu 
na povrch. Vysaje koberce až dva centimetry vysoké, 
plovoucí podlahy, parkety, linoleum, dlažbu a další 
povrchy. Vybírat můžete z přednastavených programů 
vždy ten, ten který nejlépe vyhoví vašim potřebám. 

Nejmodernější technologie včetně laserové gyroskopické navigace 
zajišťují suverénní orientaci v prostoru. Když nastavíte plán úklidu, 
robotický vysavač SENCOR se vydá pracovat přesně v daný 
den, hodinu a minutu s frekvencí, kterou si přejete: jednou nebo 
několikrát za týden, během všedních dnů nebo naopak pouze 
o víkendu. Silná baterie umožňuje až 200 minut provozu na jedno 
nabití. Moderní digitální BLDC motor je tak tichý, že vysavač můžete 
pohodlně používat i tam, kde jsou domácí mazlíčci. Jeho konstrukce 
navíc zaručuje dlouhou životnost. Přístroj můžete ovládat také 
prostřednictvím Wi-Fi mobilní aplikace nebo dálkového ovládání.

ROBOTICKÉ
VYSAVAČE

PROČ SI VYBRAT 
ROBOTICKÝ 
VYSAVAČ SENCOR
• Vysává a vytírá
• Nejmodernější laserová gyroskopická 

navigace
• Ideální na koberce, plovoucí podlahy, 

parkety, linoleum, dlažbu atd.
• Pokročilá orientace v prostoru 

a protinárazové senzory
• Velmi tichý provoz vhodný i do 

domácnosti s mazlíčky
• Digitální BLDC motor s dlouhou životností
• Až 200 minut provozu na jedno nabití 
• Ovládání přes Wi-Fi mobilní aplikaci 

nebo dálkovým ovladačem

VYTÍRÁNÍ BEZ NÁMAHYZÁŘIVĚ ČISTÁ PODLAHA  
Robotické vysavače SENCOR umí víc 
než vysávat. Jsou vybavené nádržkou 
a vytírací utěrkou, a tak vás potěší 
i zářivě vytřenou podlahou. Všechno, co 
potřebujete, už je součástí balení. Robot 
můžete poslat vytírat hned, aniž byste 
museli dokupovat jakékoliv příslušenství.

ROBOTICKÉ

67



Laser a gyroskop zajistí 
perfektní orientaci v prostoru, 

díky čemuž bude úklid 
rychlejší a pečlivější.

Vytírací funkce vám odškrtne 
ze seznamu domácích prací 
další úkol. Podlahy budou 

díky ní bez poskvrnky.

Extrémně silný sací systém 
s cyklonovou technologií.

LIDAR A 
GYROSCOPICKÁ NAVIGACE

AKTIVNÍ VYTÍRÁNÍ S 
ČERPADLEM

8000 PA SUPER 
CYCLON

Robotický vysavač

SRV 9550 BK
Když si pořídíte robotický vysavač, váš život se 
změní. Toto důmyslné zařízení bude tvrdě  
pracovat, aby vás při návratu přivítal čistý  
domov s perfektně vysátými a vytřenými 
podlahami.

SRV 9550 BK používá sací sílu SUPER CYCLONE 
8000 Pa, a tak perfektně zvládne úklid koberců, 
plovoucích podlah, parket, linolea nebo dlažby. Pokročilá 
navigace pracující na základě navigačního systému SENCOR 
Nav. 18.0 zaručuje dokonalou orientaci v prostoru a široká 
řada senzorů se stará o bezproblémový pohyb okolo 
nejrůznějších překážek i v patrových budovách. Funkce 
vytírání využívá integrovanou nádobu na vodu a vytírací 
utěrku. Proud vody řídí elektrické čerpadlo, na němž můžete 
nastavit různé intenzity vodního tlaku, abyste dosáhli těch 
nejlepších výsledků. Programy a plán úklidu zvolíte pohodlně 
prostřednictvím Wi-Fi mobilní aplikace.

Jelikož se jedná o robotický vysavač, který 
umí i vytírat, najdete v balení nádobku na vodu 
a utěrku. Nemusíte tedy dokupovat žádné příslušenství, 
přístroj je možné používat ihned, jak ho vybalíte. Elektrické 
čerpadlo řídí proud vody a dává mu různou sílu. ZigZag 
program se stará o bezchybný úklid. Úklid se automaticky 
spustí v zadaný den, hodinu a minutu ve frekvenci, jakou 
si nadefinujete: jeden nebo více dní v týdnu, během 
pracovních dnů nebo naopak pouze o víkendech. Přístroj 
můžete ovládat prostřednictvím mobilní aplikace nebo 
dálkového ovládání.

VLASTNOSTI
• Sací síla SUPER CYCLONE 8 000 Pa
• Ideální pro každý povrch, možnost vytírání
• Velmi tichý provoz, vhodný do domácností 

s mazlíčky
• Infračervený protinárazový přední senzor
• 65 W digitální BLDC motor s dlouhou životností
• SENCOR Nav. 18.0 navigační systém a aktivní 

mapování prostoru
• Systém dvou centrálních rotačních kartáčů
• Provozní doba až 200 minut na jedno nabití
• Dálkové ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

              Wet Mop
2 in 1 Function
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SILNÁ BATERIE
Silná baterie 6400 mAh 
zajistí úklid velké plochy 
na jedno nabití.

PŘÍSLUŠENSTVÍ
1. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

2. BOČNÍ KARTÁČKY

3. MAGNETICKÁ PÁSKA

4. ČISTICÍ SOUPRAVA

5. ADAPTÉR

6. HEPA FILTR

7. VYTÍRACÍ UTĚRKA

8. DOBÍJECÍ STANICE

9. NÁDOBA NA PRACH

10. ROTAČNÍ KARTÁČ

11. 2V1 VYTÍRACÍ JEDNOTKA

HEPA FILTR 
Vysoce kvalitní 
HEPA filtr absorbuje 
nejmenší částečky 
prachu a nečistot a 
chrání vás.

NABÍJENÍ
Robot může pracovat až 
200 minut, pak se sám 
vrací do nabíjecí stanice.

NEOMEZENÉ mm² 
Pokud je to potřeba, 
vysavač vyhledá 
nabíjecí stanici a po 
dobití se zase vrátí 
na místo, kde v práci 
přestal.

ÚKLIDOVÉ 
PROGRAMY
4 programy pro pohodlný 
úklid - Spot, Edge, Auto 
(Random), ZigZag.

OVLÁDÁNÍ
Přístroj se snadno 
ovládá prostřednictvím 
Wi-Fi mobilní aplikace 
nebo dálkového 
ovladače.

DIGITÁLNÍ BLDC 
MOTOR
Nová generace motoru 
s dlouhou životností.

SENZOR SCHODŮ
Umožňuje bezproblémové 
používání v patrových 
budovách, předchází pádu 
vysavače ze schodů.

ROBOTICKÉ
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Laser a gyroskop zajistí 
perfektní orientaci v prostoru, 

díky čemuž bude úklid 
rychlejší a pečlivější.

Robotický vysavač se snadno ovládá 
prostřednictvím dotykové obrazovky 

na telefonu. Mobilní aplikace 
přehledně zobrazí možná nastavení.

Robotický vysavač

SRV 9250BK
Pokročilé  technologie tohoto robotického vysavače 
garantují, že budou koberce, plovoucí podlahy, 
parkety, linoleum nebo mramorové podlahy vždy 
dokonale vysáté a vytřené. Aktivní mapování prostoru 
a SENCOR Nav. 15.0 navigační systém zaručují 
perfektní orientaci. 

Přesnost tohoto naváděcího systému zajišťují LIDAR 
laser, gyroskop, infračervené senzory, detekce 
schodů a další senzory. Nárazníkový senzor najde 
překážky, zatímco schodišťový senzor umožní používat 
tento robotický vysavač bez jakýchkoliv problémů 
i v patrových budovách. Senzor pro přesnou navigaci 
zařídí také automatický návrat do dobíjecí stanice. 

O nezbytný denní úklid se stará silný centrální vysavač 
a rotační kartáč, jehož výkon podporují boční kartáčky. Ty 
přispějí k perfektnímu úklidu v rozích místností.

SRV 9250BK umí i vytírat, a tak jeho vybavení zahrnuje 
nádobu na vodu a vytírací utěrku. Domácí práce proto 
můžete zahájit okamžitě, aniž byste museli investovat 
do dalšího vybavení. Proud vody je řízený elektrickým 
čerpadlem o třech různých intenzitách. 

Úklid se spustí automaticky v definovaný den, hodinu 
a minutu, a to s frekvencí, jakou si určíte: pouze 
jeden den nebo více dní v týdnu, během pracovních 
dnů nebo naopak jen o víkendech. Přístroj můžete 
ovládat prostřednictvím Wi-Fi mobilní aplikace nebo 
samostatného dálkového ovládání.

LASEROVÁ A 
GYROSKOPICKÁ NAVIGACE

Vytírací funkce vám odškrtne 
ze seznamu domácích prací 
další úkol. Podlahy budou 

díky ní bez poskvrnky.

AKTIVNÍ VYTÍRÁNÍ 
S ČERPADLEM

MOBILNÍ APLIKACE

VLASTNOSTI
• Vytírá a vysává
• Silný centrální vysavač, rotační kartáč doplňují 

boční rotační kartáčky
• Nádoba na vodu a vytírací utěrka jsou součástí 

balení
• 3 intenzity tlaku vody, ZigZag program pro 

důkladné vytírání
• Ovládání prostřednictvím Wi-Fi mobilní aplikace 

nebo dálkového ovladače
• Variabilní nastavení uklízecího plánu
• Infračervený protinárazový přední senzor
• Velmi tichý provoz, vhodný do domácností 

s mazlíčky (méně než 65 dB)
• Digitální BLDC motor s dlouhou životností
• Pokročilý SENCOR Nav. 15.0 navigační systém 
• Provozní doba až 120 minut na jedno nabití

              Wet Mop
2 in 1 Function
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Zaručí plynulý pohyb v prostoru, 
který se má uklidit.

Robotický vysavač se snadno ovládá 
prostřednictvím dotykové obrazovky 

na telefonu. Mobilní aplikace 
přehledně zobrazí možná nastavení.

KAMEROVÁ A 
GYROSKOPICKÁ NAVIGACE

Vytírací funkce vám odškrtne ze 
seznamu domácích prací další 

úkol. Podlahy budou díky ní bez 
poskvrnky.

AKTIVNÍ VYTÍRÁNÍ 
S ČERPADLEM

MOBILNÍ APLIKACE

Robotický vysavač

SRV 8550BK

• Super sací síla 4 000 Pa
• Ideální pro každý povrch, možnost vytírání
• Velmi tichý provoz, vhodný do domácností s mazlíčky
• 65 W digitální BLDC motor s dlouhou životností
• SENCOR Nav. 16.0 navigační systém a aktivní mapování 

prostoru
• Systém dvou centrálních rotačních kartáčů
• Široké portfolio senzorů zajistí bezproblémové používání
• Provozní doba až 110 minut na jedno nabití
• Dálkové ovládání prostřednictvím mobilní aplikace

Chcete robotický vysavač, který nikdy 
nezabloudí a je dostatečně silný? Už nemusíte 
hledat, SRV 8550BK vám dá přesně to, co 
potřebujete. Díky super sací síle 4 000 Pa 
a možnosti vytírání perfektně uklidí koberce, 
plovoucí podlahy, parkety, linoleum i  dlažbu.

Navigační systém SENCOR nav. 16.0 zajistí navádění 
a orientaci v prostoru pomocí gyroskopu, infračervených 
senzorů, detekce schodů i dalších překážek, a to vše 
s podporou aktivního mapovacího systému.  
Boční kartáčky se postarají o úklid v koutech  
a vytírací funkce umyje podlahu. To vše během až  
110 minut na jediné nabití. Vyberte si program, 
naplánujte úklid prostřednictvím mobilní aplikace 
a užijte si čistou domácnost bez námahy.

VLASTNOSTI

              Wet Mop
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Robotický vysavač

SRV 8250BK

• Provozní doba až 120 minut na jedno nabití
• Ovládání prostřednictvím Wi-Fi mobilní aplikace nebo 

dálkovým ovládáním
• Nabíjecí základnu je možné upevnit na zeď nebo nábytek
• Automatický návrat do nabíjecí stanice po skončení 

programu nebo v případě slabé baterie
• Překoná práh o výšce 1,5 cm

• Světelný indikátor stavu na těle vysavače (pohotovostní 
režim, nabíjení, plně nabito)

• Dvě nádoby na prach: pro suché vysávání (475 ml 
prachu) a pro vytírání (240 ml na prach a 230 ml 
nádoba na vodu)

• Baterie: 2600 mAh, Li-ion (plně nabito za cca. 5 hodin)
• Hlučnost: méně než 65 dB

Díky speciálnímu senzoru 
vysavač nespadne ze 

schodů. Používat ho můžete 
bez jakýchkoliv problémů 
i v patrových budovách.

Robotický vysavač se snadno 
ovládá prostřednictvím dotykové 
obrazovky na telefonu. Mobilní 

aplikace přehledně zobrazí 
možná nastavení.

GYROSKOPICKÁ NAVIGACE 
S KAMEROU

Vytírací funkce vám odškrtne ze 
seznamu domácích prací další 

úkol. Podlahy budou díky ní bez 
poskvrnky.

AKTIVNÍ VYTÍRÁNÍ 
S ČERPADLEM

MOBILNÍ APLIKACE

VLASTNOSTI

O precizní práci tohoto robotického 
vysavače s vytírací funkcí se 
stará široké portfolio senzorů. 
Díky nim se přístroj snadno 
vyhne překážkám, 
nespadne ze schodů 
a bezpečně se vrátí do 
nabíjecí stanice.

Navigační systém SENCOR 
Nav. 13.0 používá kameru, 
gyroskop, infračervené 
senzory, detekci schodů 
a dalších překážek. To vše za 
podpory aktivního mapování 
prostoru, které vysavači zaručuje 
skvělou orientaci.

Vysávání a vytírání si můžete načasovat 
přesně, jak vám bude vyhovovat. 

Kombinací čtyř programů (podél zdí, 
úklid konkrétního místa, náhodný 

nebo lineární pohyb) uklidí 
maximální plochu, kterou 
pokrývají koberce, plovoucí 
podlahy, parkety, linoleum, 
dlažba nebo jiné povrchy.

Tichý digitální BLDC motor, 
který potěší i domácnosti 

s mazlíčky, pohání centrální 
vysavač, rotační kartáč i boční 

kartáčky pro precizní úklid 
v rozích místností. A protože jsou 
nádoba na vodu a vytírací utěrka 
součástí balení, není potřeba 

pořizovat žádné další příslušenství.

              Wet Mop
2 in 1 Function
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Díky speciálnímu senzoru vysavač 
nespadne ze schodů. Používat ho 
můžete bez jakýchkoliv problémů 

i v patrových budovách.

Robotický vysavač se snadno ovládá 
prostřednictvím dotykové obrazovky 

na telefonu. Mobilní aplikace 
přehledně zobrazí možná nastavení.

GYROSKOPICKÁ  
NAVIGACE S KAMEROU

Vytírací funkce vám odškrtne ze 
seznamu domácích prací další 

úkol. Podlahy budou díky ní bez 
poskvrnky.

AKTIVNÍ VYTÍRÁNÍ 
S ČERPADLEM

MOBILNÍ APLIKACE

Robotický vysavač

SRV 6250BK

• Dálkové ovládání prostřednictvím Wi-Fi mobilní aplikace
• Funkce GYROMAPPING zaručí precizní orientaci 

v prostoru
• 6 přednastavených úklidových režimů
• Velmi tichý provoz, vhodný do domácností s mazlíčky 

(<65 dB)
• Digitální BLDC motor s dlouhou životností
• Automatický návrat do nabíjecí stanice po skončení 

programu nebo v případě slabé baterie
• Provozní doba až 120 minut na jedno nabití

• Variabilní nastavení času a frekvence úklidu 
(automatický start v daný den, hodinu a minutu)

• Překoná práh o výšce 1,5 cm
• Chybová hlášení na displeji dálkového ovládání, 

světelný indikátor na těle vysavače (pohotovostní režim, 
nabíjení, plně nabito)

• Dvě nádoby na prach: pro suché vysávání (475 ml 
prachu) a pro vytírání (240 ml na prach a 230 ml 
nádoba na vodu)

• Baterie: 2600 mAh, Li-ion (plně nabito za cca. 5 hodin)

Vysáté a vytřené podlahy bez námahy? 
Žádný problém se silným 
centrálním vysavačem, jehož 
práci doplňují rotační a boční 
kartáče.

Přístroj disponuje vytírací 
funkcí, která nabízí 
sedm různých intensit. 
Ty kontroluje elektrické 
čerpadlo a zaručuje tak 
vperfektní úklid. Nádoba na 
vodu a vytírací utěrka jsou 
součástí balení, a proto není 
potřeba dokupovat žádné další 
příslušenství. Vytírat můžete začít 
okamžitě.

Navigační systém SENCOR Nav. 9.0 suverénně 
vede robotický vysavač po kobercích, 

plovoucích podlahách, parketách, linoleu 
či dlažbě, a to dokonce i v patrových 

budovách. O navigaci a orientaci 
v prostoru se starají gyroskop, 

infračervené senzory a detekce 
schodů i jiných překážek.

Čtyři programy jsou 
připravené pokrýt 
maximální plochu v těchto 
režimech: úklid podél zdí, 

úklid konkrétního místa 
o ploše 2 m2, náhodný pohyb 

všemi směry a lineární úklid 
ZigZag.

VLASTNOSTI
              Wet Mop

2 in 1 Function

ROBOTICKÉ
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Robotický vysavač 

SRV 4250SL

• Vhodný pro úklid koberců, plovoucích 
podlah, linolea, dlažby atd.

• Infračervený protinárazový přední 
senzor

• Velmi tichý provoz, vhodný do 
domácností s mazlíčky (méně než 65 dB)

• Digitální BLDC motor s dlouhou životností
• Systém dvou rotačních kartáčů s bočními 

kartáčky pro dokonalý úklid v rozích
• Vytírací funkce s elektrickým čerpadlem, 

které řídí proud vody
• Variabilní nastavení času a frekvence 

úklidu
• Provozní doba až 120 minut na jedno 

nabití
• Automatické vypnutí při zablokování 

kolečka
• Překoná práh o výšce 1,5 cm
• Dvě nádoby na prach: na suché vysávání 

(475 ml prachu) a na vytírání (240 ml na 
prach a 230 ml nádoba na vodu)

• Baterie: 2600 mAh, Li-ion (plně nabito 
za cca. 5 hodin)

Díky čtyřem různým programům je tento robotický 
vysavač schopný perfektně vysát koberce, plovoucí 
podlahy, parkety, linoleum nebo dlažbu. První program 
vychází z pohybu podél zdí, zatímco druhý, s názvem 
Spot je ideální pro důkladný úklid velmi znečištěné 
plochy (2 m2). Vysávání  nejrůznějšími směry obstará 
program náhodného pohybu, zatímco volba ZigZag 
povede vysavač lineárně. Přístroj může i okamžitě 
vytírat, protože nádoba na vodu a vytírací utěrka jsou 
součástí balení.

VLASTNOSTI

Úklid je rychlejší 
a pečlivější díky perfektní 
orientaci v prostoru, 
kterou zajišťuje 
gyroskopická navigace.

Vytírací funkce vám 
vyškrtne ze seznamu 
domácích prací další 
úkol. Podlahy budou 
díky ní bez poskvrnky.

Robotický vysavač 
se snadno ovládá 
prostřednictvím dotykové 
obrazovky na telefonu. 
Mobilní aplikace 
přehledně zobrazí možná 
nastavení.

ZÁKLADNÍ  
NAVIGAC 

AKTIVNÍ VYTÍRÁNÍ  
S ČERPADLEM

MOBILNÍ  APLIKACE

Nejrozličnější senzory se starají o perfektní 
orientaci v prostoru a chrání vysavač před 
nárazem do překážek nebo pádem ze 
schodů. Stejně tak ho senzory bezpečně 
zavedou zpátky do nabíjecí stanice, 
jakmile skončí program nebo se baterie 
téměř vybije. O stavu máte vždy přehled 
díky indikátoru na těle vysavače, který 
zobrazí, zda je přístroj v pohotovostním 
režimu, nabíjí se nebo už je plně nabitý. 
Automatický monitoring vám na dálkovém 
ovládání zobrazí případná chybová hlášení.

              Wet Mop
2 in 1 Function

PÉČE O DOMÁCNOST
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Robotický vysavač 

SRV 2230TI
Tento silný vysavač je ideální nejen na vysávání 
koberců i tvrdých podlah (plovoucí a parketové  
podlahy, linoleum, dlažba apod.), ale také na 
vytírání. Díky velmi tichému provozu je vhodný  
i tam, kde jsou domácí mazlíčci.

O důkladné čištění se stará centrální rotační kartáč a boční 
kartáčky. Výsledkem je perfektní úklid dokonce i v rozích 
místností. Nádoba na vodu a vytírací utěrka jsou součástí balení, 
a tak je přístroj připravený vytírat, aniž byste museli investovat 
do dalšího příslušenství. Načasování a frekvenci automatického 
úklidu si nadefinujete přesně, jak potřebujete. Zvolit můžete den, 
hodinu a minutu, frekvenci úklidu pak nastavíte na jeden den či 
vybrané dny v týdnu, pouze pracovní dny či naopak víkendy.

VLASTNOSTI 
• Vhodný na úklid koberců, plovoucích podlah, linolea, dlažby atd.
• Infračervený protinárazový přední senzor, nárazník a detekce překážek, sensor schodů a senzor pro 

přesný návrat do dobíjecí stanice
• Velmi tichý provoz, vhodný do domácností s mazlíčky (méně než 65 dB)
• Vysává a vytírá
• Čtyři programy pokryjí maximální plochu: úklid podél zdí, program Spot, náhodný pohyb a ZigZag úklid
• Provozní doba až 90 minut na jedno nabití
• Automatický návrat do nabíjecí stanice po skončení programu nebo při slabé baterii
• Automatické vypnutí při zablokování kolečka
• Chybová hlášení na displeji dálkového ovládání, světelný indikátor na těle vysavače (pohotovostní režim, 

nabíjení, plně nabito)
• Objem nádoby na prach: 500 ml
• Baterie: 2600 mAh, Li-ion (plně nabito za cca. 5 hodin)

Tato prémiová Li-ion baterie 
potřebuje pouhých pět hodin 

nabíjení, aby zaručila až 90 minut 
provozu.

PRÉMIOVÁ LI-ION 
BATERIE

Úklid je rychlejší a pečlivější díky 
perfektní orientaci v prostoru, 
kterou zajišťuje gyroskopická 

navigace.

Když připojíte nádobu na vodu 
a vytírací utěrku, bude vysavač 
při vysávání zároveň i vytírat.

ZÁKLADNÍ  
NAVIGACE

FUNKCE PASIVNÍHO 
VYTÍRÁNÍ

              Wet Mop
2 in 1 Function

ROBOTICKÉ
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Robotický vysavač

SRV 1000SL

VLASTNOSTI
• Infračervený protinárazový přední senzor
• Vytírací utěrka součástí balení
• Baterie: 1500 mAh, Li-ion (plně nabito  

za cca 3 hodiny)
• Vhodný na úklid koberců, plovoucích podlah, 

linolea, dlažby atd.
• Velmi tichý provoz, vhodný do domácností 

s mazlíčky (méně než 60 dB)
• Překoná práh o výšce 1 cm (bez připojené 

prachové utěrky)
• Světelný indikátor na těle vysavače (status 

a slabá baterie)
• Objem nádoby na prach: 200 ml

Skvělá volba pro úklid laminátových a dřevěných podlah, parket, linolea, dlažby atd. 
Protinárazový přední senzor a tichý provoz garantují velmi pohodlné používání, zatímco 
dva rotační boční kartáčky perfektně uklidí i v koutech. 

Robotický vysavač může používat i speciální antistatickou prachovku, která je součástí balení. 
Přístroj je velmi jednoduchý, má jedno ovládací tlačítko a měkká kolečka, díky nimž se hladce 
pohybuje. Inteligentní senzory jej chrání před pádem ze schodů.

Protinárazový senzor odhalí 
všechny překážky a včas změní 

trasu vysavače.

Když připojíte vytírací utěrku, 
posunete úklid na další úroveň. 
Podlaha bude nejen vysátá, ale 

také vytřená a zbavená toho 
nejjemnějšího prachu.

Až 80 minut úklidu zaručí tato 
silná baterie, která se také velmi 
rychle nabíjí (pouze tři hodiny).

PROTINÁRAZOVÝ PŘEDNÍ 
SENZOR

VYTÍRACÍ  
UTĚRKA

1500 MAH LI-ION  
BATERIE

PÉČE O DOMÁCNOST
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MODEL SVC 9300BK 4AAAA ECO 
POWER

SVC 9050BL 
4AAAA ECO POWER

SVC 9000BK 
4AAAA ECO POWER

PARAMETRY

Barva

Technologie sáčkový sáčkový sáčkový

Hlučnost 59 dB 69 dB 69 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 12 m / 9 m 14 m / 11 m 14 m / 11 m

Kapacita nádoby na prach – – –

Kapacita sáčku 4 l 4 l 4 l

Kapacita nádoby na mokré vysávání – – –

Příkon 600 W 700 W 700 W

Rozměry 540 x 332 x 255 493 x 341 x 242 493 x 341 x 242

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano

Cyklonový filtr – – –

Vstupní mikrofiltr 1x 1x 1x

Výstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Speciální filtr – AntiOdour –

Teleskopická trubice XXL XXL XXL

Materiál trubice kovová kovová kovová

Měkká kolečka ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach ano ano ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano ano

Dálkové ovládání sací síly ano ano –

Parkovací polohy 3 2 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství integrované držák držák

Náhradní sáček ano ano ano

Turbo hubice ano ano ano

Mini turbohubice na čalounění ano ano ano

Hubice na tvrdé podlahy ano ano ano

Prachový kartáček ano ano ano

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice ano ano ano

Štěrbinová hubice ano ano ano

Hubice na čalounění ano ano ano

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice – – –

SÁČKOVÉ  
VYSAVAČE

PÉČE O DOMÁCNOST
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MODEL SVC 9300BK 4AAAA ECO 
POWER

SVC 9050BL 
4AAAA ECO POWER

SVC 9000BK 
4AAAA ECO POWER

PARAMETRY

Barva

Technologie sáčkový sáčkový sáčkový

Hlučnost 59 dB 69 dB 69 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 12 m / 9 m 14 m / 11 m 14 m / 11 m

Kapacita nádoby na prach – – –

Kapacita sáčku 4 l 4 l 4 l

Kapacita nádoby na mokré vysávání – – –

Příkon 600 W 700 W 700 W

Rozměry 540 x 332 x 255 493 x 341 x 242 493 x 341 x 242

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano

Cyklonový filtr – – –

Vstupní mikrofiltr 1x 1x 1x

Výstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Speciální filtr – AntiOdour –

Teleskopická trubice XXL XXL XXL

Materiál trubice kovová kovová kovová

Měkká kolečka ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach ano ano ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano ano

Dálkové ovládání sací síly ano ano –

Parkovací polohy 3 2 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství integrované držák držák

Náhradní sáček ano ano ano

Turbo hubice ano ano ano

Mini turbohubice na čalounění ano ano ano

Hubice na tvrdé podlahy ano ano ano

Prachový kartáček ano ano ano

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice ano ano ano

Štěrbinová hubice ano ano ano

Hubice na čalounění ano ano ano

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice – – –

MODEL
SVC 8505TI 
4AAAA ECO 

POWER

SVC 8300TI 
4AAAA ECO 

POWER

SVC 7550 
4AAAA ECO 

POWER

SVC 7500 
4AAAA ECO 

POWER

PARAMETRY

Barva

Technologie sáčkový sáčkový sáčkový sáčkový

Hlučnost 70 dB 68 dB 75 dB 75 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 11 m / 8 m 11 m / 8 m 11 m / 8 m 11 m / 8 m

Kapacita nádoby na prach – – – –

Kapacita sáčku 3 l 3 l 3.5 l 3.5 l

Kapacita nádoby na mokré vysávání – – – –

Příkon 700 W 800 W 750 W 750 W

Rozměry 460 x 306 x 240 470 × 315 × 240  470 × 315 × 240  470 × 315 × 240  

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano ano

Cyklonový filtr – – – –

Vstupní mikrofiltr 1x 1x 1x 1x

Výstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Speciální filtr – – – –

Teleskopická trubice XXL XXL XXL XXL

Materiál trubice kovová kovová kovová kovová

Měkká kolečka ano ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach ano ano ano ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano ano ano

Dálkové ovládání sací síly – – – –

Parkovací polohy 2 2 2 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství integrované integrované integrované integrované

Náhradní sáček ano ano ano ano

Turbo hubice ano – – –

Mini turbohubice na čalounění ano – ano –

Hubice na tvrdé podlahy ano – ano –

Prachový kartáček ano ano ano –

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice ano ano ano –

Štěrbinová hubice ano ano ano –

Hubice na čalounění ano ano ano ano

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice – – ano ano

SÁČKOVÉ  
VYSAVAČE

VYSAVAČE
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MODEL SVC 6920OR 
4AAAA ECO POWER

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

PARAMETRY

Barva

Technologie sáčkový sáčkový sáčkový

Hlučnost 75 dB 75 dB 78 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Kapacita nádoby na prach – – –

Kapacita sáčku 3 l 3 l 3 l

Kapacita nádoby na mokré vysávání – – –

Příkon 750 W 750 W 700 W

Rozměry 390 x 315 x 215 390 x 315 x 215 430 x 280 x 240

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano

Cyklonový filtr – – –

Vstupní mikrofiltr 1x 1x 1x

Výstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 EPA E12

Speciální filtr – – –

Teleskopická trubice XXL XXL XXL

Materiál trubice kovová kovová kovová

Měkká kolečka ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach ano ano ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano ano

Dálkové ovládání sací síly – – –

Parkovací polohy 2 2 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství držák držák -

Náhradní sáček ano ano ano

Turbo hubice ano – –

Mini turbohubice na čalounění ano – –

Hubice na tvrdé podlahy ano – –

Prachový kartáček ano ano –

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice ano ano –

Štěrbinová hubice ano ano –

Hubice na čalounění ano ano –

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice – – ano

SÁČKOVÉ 
VYSAVAČE

PÉČE O DOMÁCNOST
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MODEL SVC 6920OR 
4AAAA ECO POWER

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

PARAMETRY

Barva

Technologie sáčkový sáčkový sáčkový

Hlučnost 75 dB 75 dB 78 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Kapacita nádoby na prach – – –

Kapacita sáčku 3 l 3 l 3 l

Kapacita nádoby na mokré vysávání – – –

Příkon 750 W 750 W 700 W

Rozměry 390 x 315 x 215 390 x 315 x 215 430 x 280 x 240

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano

Cyklonový filtr – – –

Vstupní mikrofiltr 1x 1x 1x

Výstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 EPA E12

Speciální filtr – – –

Teleskopická trubice XXL XXL XXL

Materiál trubice kovová kovová kovová

Měkká kolečka ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach ano ano ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano ano

Dálkové ovládání sací síly – – –

Parkovací polohy 2 2 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství držák držák -

Náhradní sáček ano ano ano

Turbo hubice ano – –

Mini turbohubice na čalounění ano – –

Hubice na tvrdé podlahy ano – –

Prachový kartáček ano ano –

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice ano ano –

Štěrbinová hubice ano ano –

Hubice na čalounění ano ano –

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice – – ano

MODEL SVC 684TQ 3AAA  
SVC 682VT 3AAA

SVC 5500WH 3AAA 
SVC 5501BK 3AAA

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

PARAMETRY

Barva       

Technologie sáčkový sáčkový sáčkový

Hlučnost 75 dB 75 dB 79 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 10 m / 7 m 8 m / 5 m 7,5 m / 5 m

Kapacita nádoby na prach – – –

Kapacita sáčku 3 l 2 l 1,5 l

Kapacita nádoby na mokré vysávání – – –

Příkon 750 W 700 W 850 W

Rozměry 390 x 315 x 215 350 × 268 × 228 345 x 255 x 210

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano

Cyklonový filtr – – –

Vstupní mikrofiltr 1x 1x 1x

Výstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 1x

Speciální filtr – – –

Teleskopická trubice XXL – –

Materiál trubice kovová kovová plastová

Měkká kolečka ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach ano ano ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano no

Dálkové ovládání sací síly – – –

Parkovací polohy 2 2 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství držák integrované integrované

Náhradní sáček ano ano ano

Turbo hubice – – –

Mini turbohubice na čalounění – – –

Hubice na tvrdé podlahy – – –

Prachový kartáček ano – –

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice – – –

Štěrbinová hubice ano – –

Hubice na čalounění ano ano –

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice – ano ano

SÁČKOVÉ 
VYSAVAČE

VYSAVAČE
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MODEL
SVC 1080TI 
4AAAA ECO 

POWER

SVC 1086TQ 
4AAAA ECO 

POWER
SVC 1038GR 3AAA SVC 1035TQ 3AAA

PARAMETRY

Barva

Technologie bezsáčkový bezsáčkový bezsáčkový bezsáčkový

Hlučnost 78 dB 78 dB 75 dB 75 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m 10 m / 7 m

Kapacita nádoby na prach 3,5 l 3,5 l 1 l 2 l

Kapacita sáčku - - - -

Kapacita nádoby na mokré vysávání - - - -

Příkon 700 W 700 W 750 W 750 W

Rozměry 460 x 275 x 330 460 x 275 x 330 380 x 280 x 255 380 x 280 x 255

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano ano

Cyklonový filtr ano ano ano ano

Vstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13 HEPA H13

Výstupní mikrofiltr 1x 1x HEPA H13 HEPA H13

Speciální filtr – – – –

Teleskopická trubice ano ano ano ano

Materiál trubice nerezová ocel nerezová ocel nerezová ocel nerezová ocel

Měkká kolečka ano ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach - - - -

Elektronické ovládání sací síly ano ano ano ano

Dálkové ovládání sací síly - - - -

Parkovací polohy 2 2 2 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství - - držák držák

Náhradní sáček - - - -

Turbo hubice ano - - -

Mini turbohubice na čalounění ano - ano -

Hubice na tvrdé podlahy ano - ano ano

Prachový kartáček ano ano - ano

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice ano ano ano ano

Štěrbinová hubice - - ano ano

Hubice na čalounění - - ano ano

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice ano ano - -

BEZSÁČKOVÉ 
VYSAVAČE

PÉČE O DOMÁCNOST
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MODEL SVC 103O SVC 1025GR 3AAA SVC 730GR
SVC 510GR 
SVC 511TQ 
SVC 512VT

PARAMETRY

Barva   

Technologie bezsáčkový bezsáčkový bezsáčkový bezsáčkový

Hlučnost 76 dB 78 dB 76 dB 76 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 9 m / 6 m 8 m / 5 m 7,5 m / 5 m 7,5 m / 5 m

Kapacita nádoby na prach 2,3 l 2,5 l 1,5 l 1,5 l

Kapacita sáčku - - - -

Kapacita nádoby na mokré vysávání - - - -

Příkon 700 W 700 W 800 W 890 W

Rozměry 400 x 293 x 225 410 x 245 x 290 410 x 280 x 260 410 x 280 x 260

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) ano ano ano ano

Cyklonový filtr ano ano ano ano

Vstupní mikrofiltr HEPA H13 HEPA H13 EPA E11 EPA E10

Výstupní mikrofiltr 2x 1x 1x 1x

Speciální filtr – – – –

Teleskopická trubice ano ano ano ano

Materiál trubice nerezová ocel nerezová ocel nerezová ocel nerezová ocel

Měkká kolečka ano ano ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano ano ano

Indikátor plné nádoby na prach - - - -

Elektronické ovládání sací síly ano ano ano ano

Dálkové ovládání sací síly - - - -

Parkovací polohy 2 2 2 2

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství držák - držák -

Náhradní sáček - - - -

Turbo hubice - - - -

Mini turbohubice na čalounění - - - -

Hubice na tvrdé podlahy - - - -

Prachový kartáček ano - ano ano

Dlouhá ohebná štěrbinová hubice - ano - -

Štěrbinová hubice - ano - -

Hubice na čalounění - - - -

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice ano ano ano ano

BEZSÁČKOVÉ 
VYSAVAČE

VYSAVAČE
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MODEL SVC 3001 SVC 5000BL 
SVC 5001YL

PARAMETRY

Barva  

Technologie wet&dry multi wet&dry

Hodnocení energetické účinnosti - -

Hodnocení čištění koberců - -

Hodnocení čištění tvrdých podlah - -

Hodnocení reemisí - -

Hlučnost < 77 dB < 90 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 7,5 m / 5 m 9 m / 6 m

Kapacita nádoby na prach - 1,6 l

Kapacita sáčku 7,5 l -

Kapacita nádoby na mokré vysávání 16 l 1,6 l

Příkon 1 400 W 1 600 W

Rozměry 374 x 425 x 490 485 x 350 x 300

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) - -

Cyklonový filtr - ano

Vstupní mikrofiltr 1x 1x

Výstupní mikrofiltr 1x EPA E12

Speciální filtr - -

Teleskopická trubice ano 1x

Materiál trubice hliník hliník

Měkká kolečka ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano

Indikátor plné nádoby na prach - ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano

Dálkové ovládání sací síly - -

Parkovací polohy 1 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství - -

Náhradní sáček ano -

Turbo hubice - ano

Mini turbohubice na čalounění - -

Hubice na tvrdé podlahy - ano

Prachový kartáček ano ano

Štěrbinová hubice ano ano

Hubice na čalounění ano ano

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice - -

Hubice na vysávání tekutin ano ano

Hubice na mokré čištění podlah a oken - ano

Hubice na mokré čištění čalounění - ano

WET&DRY 
VYSAVAČE

PÉČE O DOMÁCNOST
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MODEL SVC 3001 SVC 5000BL 
SVC 5001YL

PARAMETRY

Barva  

Technologie wet&dry multi wet&dry

Hodnocení energetické účinnosti - -

Hodnocení čištění koberců - -

Hodnocení čištění tvrdých podlah - -

Hodnocení reemisí - -

Hlučnost < 77 dB < 90 dB

Akční rádius / délka napájecího kabelu 7,5 m / 5 m 9 m / 6 m

Kapacita nádoby na prach - 1,6 l

Kapacita sáčku 7,5 l -

Kapacita nádoby na mokré vysávání 16 l 1,6 l

Příkon 1 400 W 1 600 W

Rozměry 374 x 425 x 490 485 x 350 x 300

VLASTNOSTI

Vysoce efektivní motor (ECO motor) - -

Cyklonový filtr - ano

Vstupní mikrofiltr 1x 1x

Výstupní mikrofiltr 1x EPA E12

Speciální filtr - -

Teleskopická trubice ano 1x

Materiál trubice hliník hliník

Měkká kolečka ano ano

Automatické navinování napájecího kabelu ano ano

Indikátor plné nádoby na prach - ano

Elektronické ovládání sací síly ano ano

Dálkové ovládání sací síly - -

Parkovací polohy 1 1

PŘÍSLUŠENSTVÍ V BALENÍ

Umístění příslušenství - -

Náhradní sáček ano -

Turbo hubice - ano

Mini turbohubice na čalounění - -

Hubice na tvrdé podlahy - ano

Prachový kartáček ano ano

Štěrbinová hubice ano ano

Hubice na čalounění ano ano

Kombinovaná štěrbinová a kartáčová hubice - -

Hubice na vysávání tekutin ano ano

Hubice na mokré čištění podlah a oken - ano

Hubice na mokré čištění čalounění - ano

MODEL
SVC 190R 
SVC 190B 
SVC 190W

PARAMETRY

Barva   

technologie ruční

Typ nabíjení AKU

Baterie Ni-MH 

Akumulátor 7.2 V

Provozní doba 15 min

Mokré čištění ano

Objem nádoby 0,5 l

Omyvatelný výstupní filtr ano

RUČNÍ  
VYSAVAČE

VYSAVAČE
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HOME CARE 2019

MODEL SVC 0825WH SVC 0725TI SVC 0740BL 
SVC0741YL SVC 0625AT

PARAMETRY

Barva  
Konstrukce All in 1 4v1 3v1 4v1

Typ nabíjení AKU AKU AKU AKU

Baterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita 2 000mAh 2 500mAh 2 200 mAh 2 200 mAh

Akumulátor 25.2 V 25.2 V 40.7 V 25.2 V

Provozní doba 50 min 50 min 85 min 50 min

Ovládání výkonu ano ano ano ano

Objem nádoby 0,5 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l

Motorizovaný podlahový kartáč ano ano ano ano

Motorizovaný kartáč ruční jednotky ano - - ano

LED osvětlení ano ano ano ano

Nádoba na vodu pro vytírání ano ano ano ano

Vytíracích utěrek v balení 5 5 5 5

TYČOVÉ  
VYSAVAČE

PÉČE O DOMÁCNOST
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MODEL SVC 8936TI SVC 8825TI SVC 8621TI SVC 8618GD

PARAMETRY

Barva

Konstrukce 1v1 s mopem 2v1 2v1 2v1

Typ nabíjení AKU AKU AKU AKU

Baterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Kapacita 2 000 mAh 2 000 mAh 2 200 mAh 2 200 mAh

Akumulátor 36 V 25.2 V 21.6 V 18 V

Provozní doba 60 min 55 min 50 min 45 min

Ovládání výkonu ano ano ano ano

Objem nádoby 1 l 0,5 l 0,5 l 0,5 l

Motorizovaný podlahový kartáč ano ano ano ano

Motorizovaný kartáč ruční jednotky - - - -

LED osvětlení ano ano ano ano

Nádoba na vodu pro vytírání ano - - -

Vytíracích utěrek v balení 5 - - -

TYČOVÉ  
VYSAVAČE

VYSAVAČE
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MODEL SRV 9550BK SRV 9250BK SRV 8550BK SRV 8250BK

PARAMETRY

Barva

Navigace LIDAR + Gyro LIDAR + Gyro Gyro Gyro

Mapování ano ano ano ano

Motor digitální BLDC digitální BLDC digitální BLDC digitální BLDC

Baterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Vytírání aktivní aktivní aktivní aktivní

Dálkové ovládání ano ano ano ano

Mobilní aplikace ano ano ano + kamera ano

Maximální plocha Unlimited neomezená neomezená neomezená

Nabíjecí stanice ano ano ano ano

Časovač spuštění ano ano ano ano

Automatický návrat do dobíjecí stanice ano ano ano ano

HOME CARE 2019

ROBOTICKÉ 
VYSAVAČE

PÉČE O DOMÁCNOST
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MODEL SRV 6250BK SRV 4250SL SRV 2230TI SRV 1000SL

PARAMETRY

Barva

Navigace Gyro základní základní -

Mapování ano ano - -

Motor digitální BLDC digitální BLDC DC DC

Baterie Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Vytírání aktivní aktivní pasivní antistatická utěrka

Dálkové ovládání ano ano ano -

Mobilní aplikace ano ano - -

Maximální plocha 130 m2 130 m2 130 m2 80 m2

Nabíjecí stanice ano ano ano -

Časovač spuštění ano ano ano -

Automatický návrat do dobíjecí stanice ano ano ano -

ROBOTICKÉ 
VYSAVAČE

VYSAVAČE
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