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A
Výkonové parametry – 
co znamenají?

Co to všechno znamená 
a který aspekt je nejdůležitější?

Třída čistoty 
vyfukovaného 
vzduchu

Třída účinnosti 
čištění koberce

Třída úspory 
energie

Spotřeba  
(na čištění povrchu 
o ploše 87 m2 50krát)

Hlučnost

Třída účinnosti 
čištění tvrdé 
podlahy
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Výkonové parametry – co znamenají? Co to všechno znamená a který aspekt je nejdůležitější?
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Nejdůležitější je účinnost vysávání!

Cílem vysávání je účinně odstranit co nejvíce prachu a špíny. Snazší 
je vysávat podlahy pokryté parketami nebo dlaždicemi než vysávat 
koberce. Proto štítek rozlišuje koberce a takzvanou tvrdou podlahu. 
Tyto parametry, ačkoliv jsou umístěny na štítku až dole, nejlépe ilustrují 
skutečnou účinnost vysavače. Jsou označeny podle stupnice od A do G, 
kde A znamená nejvyšší účinnost vysávání.

1Počínaje 1. zářím 2014 musí mít každý prodávaný vysavač energetický 
štítek. Bez ohledu na název tohoto označení se nejedná pouze o uvedení 
spotřeby energie. Tento štítek poskytuje spotřebitelům normalizované 
informace o výkonových parametrech vysavače, které jim umožňují 
porovnávat různé modely a dobře si vybrat. Kromě třídy energetické 
účinnosti štítek také určuje výkonnost při čištění, čistotu vyfukovaného 
vzduchu, hlučnost a spotřebu energie vysavačem.

Účinnost třídy A při vysávání koberců 
a měkkých podlahových krytin se přiděluje 
vysavačům, které jsou schopny odstranit 
z podlahy nejméně 91 % nečistot, zatímco 
na druhé straně nejnižší třída G přísluší 
vysavačům zaručujícím odstranění pouze 71 % 
nečistot. To znamená, že při vysávání koberce 
s nejnižší výkonnostní třídou necháme  
na koberci až 30 % špíny.

V případě parketových podlah se štěrbinami se nečistoty nasávají nejen 
pod sací hubicí, ale i kolem ní. V případě vysavačů třídy A je z tvrdé podlahy 
možné odstranit až 100 % nečistot pod sací hubicí a dalších 11 % nečistot 
z jejího okolí. Celkem je to tedy působivá 111% účinnost vysavačů třídy A, 
které jsou o celých 15 % účinnější než vysavače nejnižší třídy G.



Firma Electrolux se už po mnoho let snaží vyvíjet 
technicky vyspělá řešení pro snižování spotřeby 
elektřiny. Je to spojeno s ekologickým cítěním firmy 
a s jejím ohledem na peněženky uživatelů, kteří platí 
měsíčně svůj účet za elektřinu. Roční spotřeba energie 
je na štítku vyjádřena v kilowattech a je založena na 
předpokladu vysátí 87 m2 podlahy 50krát do roka. Třída 
energetické efektivnosti ve vztahu k účinnosti vysávání 

je znázorněna symbolem v pravém horním rohu štítku – A je opět nejvyšší 
efektivnost a G nejnižší.

Prosím pozor, budete-li při nákupu vysavače hledět pouze na energetickou 
efektivnost bez ohledu na výkonové ukazatele, koupíte vysavač, který bude 
sice možná energeticky úsporný, ale může být neúčinný.

Vysavač není trvale běžící lednička nebo často zapínaná myčka nádobí. 
Je to spotřebič, který se obvykle používá jednou týdně, a předpokládá se, 
že zaručí skutečně čisté podlahy a koberce!

Fungování vysavače je založeno na silném nasávání vzduchu s nečistotami. 
Špinavý vzduch prochází filtrem, kde se čistí a pak vyfukuje zpět do místnosti. 
V případě nekvalitního filtru nebo netěsnosti vysavače se prach vrací do 
místnosti a usazuje se na právě vysáté podlaze.

Na štítku je čistota vyfukovaného vzduchu vyjádřena jako 
emise prachu nebo kvalita filtrace a opět označena na 
stupnici od A po G. Třída A se přiřazuje spotřebičům 
s nejúčinnější filtrací, která pustí ven jen 0,02 % 
vysátého prachu. Dvě setiny procenta je minimální 
hodnota, která zaručuje skutečně čistý a zdravý vzduch! 
Čím vyšší je pořadí písmena v abecedě, tím horší  
je kvalita filtrace!

Rozdíl mezi písmeny A a F je 50krát více částic zachycených ve vysavači.

Při vysávání doma nechceme snášet nadměrný hluk, 
který obtěžuje nejen nás, ale i ostatní členy domácnosti 
a možná i naše sousedy. Na štítku je hladina hluku 
vyjádřena v decibelech, kdy 61–70 dB označuje velmi 
tichý provoz, 70–80 dB je komfortní provoz a hodnota 
nad 80 dB je již vnímána jako hlučný vysavač. Současně 
bychom si měli uvědomit, že hodnoty vyjádřené 

v decibelech nejsou lineární, ale logaritmické. Hladina hluku vyšší o 3 dB 
bude vnímána jako dvakrát vyšší hlučnost.

Velmi důležitá je také čistota 
vyfukovaného vzduchu! Spotřeba energie je důležitá, ale…

Dalším významným faktorem je hlučnost vysavače!
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Co to všechno znamená a který aspekt je nejdůležitější?
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Vysoká účinnost je určena:

1. Vysokou mírou odsátí prachu z příslušného povrchu

Cíl:
Účinné odstranění prachu z koberců a tvrdé podlahy.

Nejlepší volba: 
Účinnost vysávání prachu z koberce podle třídy A, 

 Účinnost vysávání prachu z tvrdé podlahy podle třídy A, 
 (zdroj: energetický štítek).

Důležité:
Optimalizovaný nepřerušený průchod vzduchu od hubice  
až k motoru vysavače.

Řešení firmy Electrolux:  
Efektivní čištění je pro Electrolux prioritou. Pro bezchybný výsledek 
je podstatný především dokonale optimalizovaný systém proudění 

vzduchu od sací hubice až po filtr. Naše vysavače se odlišují pokročilým 
designem, který zaručuje nepřetržitý proud vzduchu od sací hubice až po 
vývod. Nejmodernější systém AeroPro™ se vyznačuje optimalizovanými 
sacími hubicemi, hadicemi a trubkami s dokonale hladkým vnitřním povrchem!

Speciálně navržené sací hubice AeroPro™ jsou optimalizovány pro dokonalé 
vysátí prachu a nečistot. Speciální nástavce umožňují přístup i na velmi 
špatně dosažitelná místa. Některé modely jsou vybaveny druhou sací 

Dobrý vysavač – 
jak ho poznat?

Každý z nás by chtěl vysávat jakýkoliv povrch co nejdůkladněji 
a nejúčinněji. Proto je účinnost vysávání jedním z nejdůležitějších kritérií 
výběru vysavače.

Pro dosažení nejvyšší třídy podle všech kritérií je potřeba nejvyspělejší 
technologie v oboru. Firma Electrolux nabízí prvotřídní vysavač se všemi 
vlastnostmi zařazenými na energetickém štítku ve třídě A a další vysavače 
ultra třídy nejméně se třemi hodnotami A. 
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Dobrý vysavač – jak ho poznat?

Další důležité faktory zahrnují:

3. Tichý provoz

Cíl:
Nízká hlučnost pozitivně ovlivňující jak komfort uživatelů, tak 
i ostatních členů domácnosti.

Důležité:
Technicky vyspělý motor, aerodynamický tvar komponent.

Řešení firmy Electrolux:
Přinášíme technická řešení, která zajišťují překvapivě tiché vysávání. 
Naše nejtišší vysavače jsou vysavače řady UltraSilencer™, zahrnující 

také model s rekordně nízkou hladinou hlučnosti 61 decibelů. To je hlasitost 
lidského šepotu! 

2. Řádná filtrace vzduchu

Cíl:
Zachycení prachu a nečistoty ve vysavači a čistota vyfukovaného 
vzduchu.

Nejlepší volba:
Třída čistoty vyfukovaného vzduchu A 
(zdroj: energetický štítek).

Důležité: 
Kvalitní filtry a těsný kryt.

Řešení firmy Electrolux:
Přední modely vysavačů Electrolux jsou vybaveny technicky 
vyspělým filtrem Hygiene Filter™ nebo Allergy Plus™, které 

zadržují až 99,9996 % nečistot, včetně nebezpečných prachových roztočů 
a plísňových spor.

hubicí AeroPro™ Parketto pro efektivní vysávání nečistot z parketových 
podlah, keramických dlaždic a podlahovin se štěrbinami nebo povrchovými 
nerovnostmi.
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Velmi dobrý vysavač – 
tady je!

Electrolux uvádí na trh stále technicky vyspělejší modely, které vynikají 
výborným výkonem při vysávání prachu, tichým provozem a uživatelským 
komfortem. Současně snižujeme spotřebu energie – ale jen do té míry, 
aby byl stále zaručen dobrý výsledek čištění.

Široký výběr vysavačů Electrolux odpovídá rozmanitým preferencím 
spotřebitelů. Přejete si současně vysokou účinnost a extrémně tichý provoz? 
Nebo si nejvíc ceníte pohodlného uklízení?

Vyberte si model, který bude nejlépe vyhovovat jak vám, tak vaší 
domácnosti!

Velmi dobrý vysavač – tady je!Dobrý vysavač – jak ho poznat?

4. Komfort užívání 

Cíl:
Vynikající manévrovatelnost s vysavačem.

Důležité:
Speciální design koleček, lehká konstrukce a ergonomický tvar.

Řešení firmy Electrolux:
Naši návrháři vyvinuli ergonomická řešení usnadňující provoz 
a manévrování s vysavačem: pohodlná držadla, měkká velká 

kola, snadný přístup k příslušenství a optimální váhu vysavače. Navíc 
použití kabelu o délce 13 m umožňuje uživateli vysát až 80 m2 plochy 
z jedné zásuvky.
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UltraOne
Výkonný a energeticky úsporný 

Sáčkové vysavače UltraOne jsou technicky nejvyspělejší 
vysavače Electrolux. Kombinují dokonalou účinnost 
uklízení třídy A a B s nejnižší spotřebou energie třídy A. 
Dále je pro ně typická nejvyšší možná úroveň filtrace 
prachu zaručená speciálním systémem filtru Allergy 
Plus™. Jako uznání jejich výkonu a designu byly vysavače 
UltraOne již mnohokrát oceněny: v roce 2010 zvítězily 
jako nejlepší testovaný výrobek v jedenácti evropských 
zemích a získaly získaly prestižní IF Product DESIGN 
AWARD, v roce 2014 pak cenu Red Dot Design Award.

•  Vysoká sací síla 
Výkonný motor

•  Vylepšený průchod vzduchu 
Aerodynamicky tvarovaný 
vnitřek

•  Vynikající odstraňování prachu 
Hubice AeroPro™ Extreme

•  Prachotěsný filtrační systém 
Filtr Allergy Plus™

•  Nízká hladina hluku 
Technologie Silent Air™

Velmi dobrý vysavač – tady je! UltraOne
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•	 sáčkový vysavač UltraOne nové generace 
•	 hodnocení AAAA
•	 příkon 800 W
•	 omyvatelný filtr Allergy Plus™
•	 teleskopické trubky AeroPro
•	 délka přívodního kabelu 9 m 
•	 akční rádius 12 m
•	 hubice AeroPro Paragon Motorized + 

AeroPro Extreme
•	 elektronický indikátor plného prachového 

sáčku, filtru a výměny filtru
•	 elektronická regulace výkonu  

s funkcí AUTO (automaticky přizpůsobí 
výkon dle vysávaného povrchu)

•	 integrované parkovací drážky
•	 měkčená kolečka s ložisky pro snažší 

manipulaci
•	 dálkové ovládání na rukojeti
•	 digitální display
•	 hubice na tvrdé podlahy AeroPro Parketto 
•	 funkce Soft Start
•	 integrované příslušenství 3 v 1 (kartáček, 

štěrbinovka, hubice na čalounění)
•	 barva šedá metalická

•	 sáčkový vysavač UltraOne nové generace
•	 hodnocení AAA
•	 příkon 800 W
•	 omyvatelný filtr Allergy Plus™
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 hubice AeroPro Extreme
•	 objem prachového sáčku 5 l
•	 LED displej
•	 elektronická regulace výkonu  

s funkcí AUTO (automaticky přizpůsobí 
výkon dle vysávaného povrchu

•	 teleskopické trubky AeroPro
•	 funkce Soft Start
•	 hubice na tvrdé podlahy AeroPro Parketto
•	 integrované příslušenství 3 v 1 (kartáček, 

štěrbinovka, hubice na čalounění)
•	 měkčená kolečka s ložisky pro snažší 

manipulaci
•	 elektronický indikátor plného prachového 

sáčku a výměny filtru
•	 barva ocelově modrá metalická

•	 sáčkový vysavač UltraOne nové generace
•	 hodnocení AAA
•	 příkon 800 W
•	 omyvatelný filtr Allergy Plus™
•	 délka přívodního kabelu 9 m 
•	 akční rádius 12 m
•	 indikátor filtru
•	 integrované příslušenství 3 v 1
•	 hubice AeroPro Extreme
•	 mini-turbo kartáč pro snadné odstranění 

zvířecí srsti
•	 hubice na tvrdé podlahy AeroPro Parketto
•	 elektronický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 integrované parkovací drážky
•	 regulace výkonu
•	 měkčená a odlehčená kolečka pro 

snadnou manipulaci
•	 pohodlná rukojeť AeroPro Ergo
•	 digitální display
•	 hliníkové teleskopické trubky AeroPro
•	 sáček S-Bag Anti Odour (speciální sáček 

pohlcující zápachy)
•	 barva ledově bílá

•	 sáčkový vysavač UltraOne nové generace
•	 hodnocení AAA 
•	 příkon 800 W (až o 60 % nižší spotřeba 

energie než standardní vysavač při 
zachování obdobného výkonu)

•	 65 % recyklovaných plastů
•	 omyvatelný filtr Allergy Plus™
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 hubice AeroPro Extreme
•	 objem prachového sáčku 5 l
•	 rukojeť s držadlem AeroPro Classic
•	 teleskopické trubky AeroPro
•	 funkce Soft Start
•	 hubice na tvrdé podlahy AeroPro Parketto
•	 integrované příslušenství 3 v 1 (kartáček, 

štěrbinovka, hubice na čalounění)
•	 měkčená kolečka s ložisky pro snažší 

manipulaci
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku 
•	 barva černá/zelená
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UltraOne ZUOQUATTRO+
Vrcholná účinnost čištění 
a energetická úspora.

UltraOne ZUODELUXE+ 
Bezhlučnost s technologií  
Silent Air™.

UltraOne ZUOANIMAL+ 
Vysavač pro milovníky domácích 
mazlíčků.

UltraOne ZUOGREEN+
Po dosloužení je vysavač možné 
až z 92 % recyklovat.

Velmi dobrý vysavač – tady je! UltraOne
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UltraSilencer 
Účinný a velmi tichý 

Nová generace nejtišších sáčkových vysavačů na trhu 
s vynikajícím čisticím výkonem, ale bez všeho toho 
obtěžujícího hluku. Technologie Silent AirTechnology™ 
pomáhá snižovat zbytečný hluk chodu vysavače. 
Vysavače UltraSilencer jsou také ergonomické 
a snadno se s nimi manipuluje. 

•  Velmi nízká hladina hluku 
Až 61 dB(A) = mnohem tišší  
než standardní vysavače

•  Vysoká sací síla 
Účinný motor 

•  Vylepšený průchod vzduchu 
Aerodynamicky tvarovaný vnitřek

•  Vynikající nehlučné odstraňování 
prachu 
Hubice AeroPro™ Silent

•  Účinné čištění tvrdé podlahy  
Hubice AeroPro™ Parketto Pro 

Velmi dobrý vysavač – tady je! UltraSilencer
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Velmi dobrý vysavač – tady je! UltraSilencer
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•	 sáčkový vysavač UltraSilencer 
•	 příkon 700 W 
•	 omyvatelný filtr Allergy Plus™ 
•	 délka přívodního kabelu 9 m 
•	 akční rádius 12 m 
•	 nová tišší konstrukce hubice AeroPro Silent 
•	 objem prachového sáčku 3,5 l 
•	 LED displej 
•	 elektronické dálkové ovládání na rukojeti  

s ergonomickým držadlem ERGO 
•	 elektronická regulace výkonu 
•	 teleskopické trubky
•	 velmi tichý 61 dB(A) 
•	 funkce Soft Start 
•	 nesené příslušenství AeroPro 3 v 1 

(kartáček, štěrbinovka, hubice na 
čalounění) 

•	 hubice AeroPro Parketto - hubice na tvrdé 
podlahy 

•	 měkčená kolečka 
•	 elektronický indikátor plného prachového 

sáčku a výměny filtru 
•	 barva kovově modrá metalíza

•	 sáčkový vysavač UltraSilencer 
•	 příkon 700 W
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 omyvatelný filtr Allergy Plus™
•	 elektronický displej
•	 ergonomické držadlo ERGO
•	 elektronická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 velmi tichý 61 dB(A)
•	 funkce Soft Start
•	 nesené příslušenství AeroPro 3 v 1 

(kartáček, štěrbinovka, hubice na 
čalounění)

•	 elektronický indikátor plného prachového 
sáčku a výměny filtru

•	 sáček S-bag
•	 podlahová hubice AeroPro Silent
•	 AeroPro Parketto (hubice na tvrdé 

podlahy) 
•	 barva hnědá

•	 sáčkový vysavač UltraSilencer
•	 příkon 700 W
•	 omyvatelný hygienický filtr (Hygiene 

Filter™)
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 nová tišší konstrukce hubice AeroPro Silent 
•	 objem prachového sáčku 3,5 l
•	 sáček typu S-Bag Eco
•	 rukojeť s ergonomickým držadlem ERGO
•	 mechanická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 velmi tichý 61 dB(A)
•	 funkce Soft Start
•	 nesené příslušenství AeroPro 3 v 1 

(kartáček, štěrbinovka, hubice na 
čalounění)

•	 hubice AeroPro Parketto
•	 měkčená kolečka
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 barva černo zelená

•	 sáčkový vysavač UltraSilencer
•	 speciálně vyvinutý pro majitele domácích 

mazlíčků
•	 příkon 700 W
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 omyvatelný filtr Allergy Plus™
•	 elektronický displej
•	 ergonomické držadlo ERGO
•	 elektronická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 velmi tichý 61 dB(A)
•	 funkce Soft Start
•	 nesené příslušenství AeroPro 3 v 1  

(kartáček, štěrbinovka, hubice na čalounění)
•	 elektronický indikátor plného prachového 

sáčku a výměny filtru
•	 sáček S-Bag Anti Odour (pro odstranění 

zvířecího zápachu)
•	 podlahová hubice AeroPro Silent
•	 AeroPro Mini Turbo kartáč pro odstranění 

zvířecí srsti
•	 AeroPro Parketto (hubice na tvrdé podlahy) 
•	 barva ledově bílá

UltraSilencer ZUSDELUXE+
Mimořádně tichý a výkonný vysavač  
s hlučností pouze 61 dB(A). 

UltraSilencer ZUSALLFLR+ 
Žádná plocha pro něj není 
problém!

UltraSilencer ZUSANIMAL+ 
Nejméně hlučný vysavač  
pro milovníky zvířat.

UltraSilencer ZUSGREEN+
Po dosloužení je vysavač možné 
až z 92 % recyklovat.



UltraFlex
Velmi pohodlný, bez sáčku 

Bezsáčkové vysavače UltraFlex jsou vybaveny 
nejmodernější cyklonovou technologií, která zajišťuje 
účinný a komfortní úklid bez nutnosti výměny sáčků.  
Delší šňůra a systém Motion Control™ usnadňují  
přechod z místnosti do místnosti a vyspělé filtry  
Hygiene E12 zajišťují, že vzduch opouštějící vysavač  
je o 99,9996 % čistší.

•  Vynikající filtrace 
Systém filtrů Hygiene E12

•  Vynikající odstraňování prachu 
Technologie Turbo Cyclonic™

•  Větší dosah  
Systém Multi Room™ 

•  Komfort a čistota 
Bez sáčku, snadné vyprazdňování 
zásobníku na vysátý prach

•   Pohodlné skladování 
Možnost skladování ve vodorovné 
i svislé poloze
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Velmi dobrý vysavač – tady je! UltraFlex
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•	 bezsáčkový vysavač z řady UltraFlex
•	 příkon 800 W
•	 AeroPro Ergo rukojeť
•	 integrované parkovací drážky
•	 regulace výkonu
•	 měkčená kolečka
•	 hubice AeroPro Silent
•	 ve výbavě také hubice AeroPro Parketto 

Pro a ultratenká hubice Flex Pro Nozzle
•	 teleskopické trubky
•	 omyvatelný hygienický filtr (Hygiene 

Filter™)
•	 nesené příslušenství AeroPro 3 v 1 

(kartáček, štěrbinovka, hubice na 
čalounění)

•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 barva šedá metalická

•	 bezsáčkový vysavač z řady UltraFlex
•	 příkon 800 W
•	 AeroPro Ergo rukojeť
•	 integrované parkovací drážky
•	 regulace výkonu
•	 měkčená kolečka
•	 hubice AeroPro Extreme
•	 ve výbavě také hubice AeroPro Parketto 

Pro
•	 teleskopické trubky
•	 omyvatelný hygienický filtr (Hygiene 

Filter™)
•	 nesené příslušenství AeroPro 3 v 1 

(kartáček, štěrbinovka, hubice na 
čalounění)

•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 barva černo zelená

•	 bezsáčkový vysavač z řady UltraFlex
•	 příkon 800 W
•	 AeroPro Ergo rukojeť
•	 integrované parkovací drážky
•	 regulace výkonu
•	 měkčená kolečka
•	 hubice AeroPro Silent
•	 ve výbavě také hubice AeroPro Parketto 

Pro
•	 teleskopické trubky
•	 omyvatelný hygienický filtr (Hygiene 

Filter™)
•	 nesené příslušenství AeroPro 3 v 1 

(kartáček, štěrbinovka, hubice na 
čalounění)

•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 barva červená

•	 bezsáčkový vysavač z řady UltraFlex
•	 příkon 800 W
•	 integrované parkovací drážky
•	 hubice DustPro
•	 ve výbavě také hubice Parketto Pro
•	 teleskopické trubky
•	 omyvatelný hygienický filtr (Hygiene 

Filter™)
•	 nesené příslušenství 3 v 1 (kartáček, 

štěrbinovka, hubice na čalounění)
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 barva modrá 

UltraFlex ZUFFLEXA
Technologie Turbo Cyclonic™ 
zaručuje lepší výsledky vysávání.

UltraFlex ZUFGREEN 
Kompaktní a lehký pro snadné  
a pohodlné uskladnění.

UltraFlex ZUFCLASSIC 
Vysávání na jeden zátah se systémem 
Multi Room™ o dosahu 12 metrů.

UltraFlex ZUFPARKETT
Vhodný pro vysávání parket díky 
speciální hubici AeroPro Parketto Pro.
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ErgoRapido® 
Praktický a bezdrátový 

ErgoRapido jsou univerzální bezdrátové vysavače 2 v 1 
pro rychlý a pohodlný úklid. Jsou účinné při čištění 
podlah a snadno odnímatelný ruční nástavec umožňuje 
odstraňování prachu z nábytku nebo automobilového 
interiéru. Pro vysavač ErgoRapido je charakteristický 
elegantní a moderní design! 

•  Bezdrátová volnost pohybu  
Baterie 

•  Snadná manévrovatelnost 
180° EasySteer™

•  Exkluzivní technologie 
Brush roll Clean™ 

•  Pohodlné používání 
Snadné vyprazdňování zásobníku 
na vysátý prach

•  Dvojitá filtrace  
Nový větší skládaný filtr 

Velmi dobrý vysavač – tady je! ErgoRapido
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•	 ErgoRapido nové generace
•	 bezsáčkový vysavač 2 v 1 (tyčový a ruční)  

s rotačním kartáčem
•	 patentovaný systém Brush roll Clean (BRC)
•	 cyklónová jednotka
•	 samostatně stojící poloha
•	 LED diody integrované v podlahové hubici 

pro přehledný úklid
•	 akumulátory Li-Ion - 14,4 V
•	 nádoba na nečistoty objem 0,5 l
•	 dobíjecí stojánek s příslušenstvím 

(kartáček a štěrbinová hubice)
•	 LED diodová kontrola stavu akumulátoru
•	 váha samostatného vysavače pouze  

1,1 kg, celkem 2,5 kg
•	 barva bílá 

ErgoRapido ZB3105
Snadné vyčištění rotačního kartáče 
díky technologii Brush Roll Clean.

•	 ErgoRapido nové generace
•	 bezsáčkový vysavač 2 v 1 (tyčový a ruční)  

s rotačním kartáčem
•	 patentovaný systém Brush roll Clean (BRC)
•	 cyklónová jednotka
•	 samostatně stojící poloha
•	 LED diody integrované v podlahové hubici 

pro přehledný úklid
•	 akumulátory Li-Ion - 14,4 V
•	 nádoba na nečistoty objem 0,5 l
•	 dobíjecí stojánek s příslušenstvím 

(kartáček a štěrbinová hubice)
•	 LED diodová kontrola stavu akumulátoru
•	 váha samostatného vysavače pouze  

1,1 kg, celkem 2,5 kg
•	 barva modrá metalická

ErgoRapido ZB3106
Dokonalá flexibilita  
a funkční design.

Velmi dobrý vysavač – tady je! ErgoRapido
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•	 ErgoRapido nové generace
•	 bezsáčkový vysavač 2 v 1 (tyčový a ruční)  

s rotačním kartáčem
•	 cyklónová jednotka
•	 samostatně stojící poloha
•	 akumulátory Li-Ion - 14,4 V
•	 nádoba na nečistoty objem 0,5 l
•	 dobíjecí stojánek s příslušenstvím 

(kartáček a štěrbinová hubice)
•	 LED diodová kontrola stavu akumulátoru
•	 váha samostatného vysavače pouze  

1,1 kg, celkem 2,5 kg
•	 barva tmavě fialová

ErgoRapido ZB3104
Dokonalá flexibilita a funkční 
design. 

•	 ErgoRapido nové generace
•	 bezsáčkový vysavač 2 v 1 (tyčový a ruční)  

s rotačním kartáčem
•	 patentovaný systém Brush roll Clean (BRC)
•	 cyklónová jednotka
•	 samostatně stojící poloha
•	 LED diody integrované v podlahové hubici 

pro přehledný úklid
•	 akumulátory Li-Ion - 10,8 V
•	 nádoba na nečistoty objem 0,5 l
•	 dobíjecí stojánek s příslušenstvím 

(kartáček a štěrbinová hubice)
•	 váha samostatného vysavače pouze  

1,1 kg, celkem 2,5 kg
•	 barva černá

ErgoRapido ZB3103
Hubice pro snadné manévrování  
a vybavená osvětlením LED.
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UltraPower 
Bez dlouhých příprav  
rychle vysaje, co je třeba 

Výkon, přehled při úklidu a snadné čištění, to jsou 
vysavače UltraPower. Tyčové vysavače UltraPower jsou 
založeny na systému cyklónové jednotky, takže už nikdy 
nebudete potřebovat sáčky. Systém Brush roll Clean 
umožňuje snadné čištění rotačního kartáče pomocí 
jednoduchého sešlápnutí pedálu a LED diody dostatečně 
osvětlí uklízený prostor pro lepší přehled při úklidu.

•	 Aerodynamicky tvarovaná hubice 
PerformancePro™ a inovativní 
řešení ventilátoru motoru pro 
vynikajiící sací výkon na pevných 
podlahách i kobercích

•	 Vysoce vykonná lithiová baterie 
TurboPower s dobou provozu  
až 60 minut

•	 Hubice vybavená LED osvětlením 
pro snadné manévrování o 180° 
díky systému EasySteer™

Velmi dobrý vysavač – tady je! UltraPower
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•	 bezsáčkový tyčový vysavač s rotačním 
kartáčem

•	 patentovaný systém Brush roll Clean 
(zajistí jednoduché vyčištění rotačního 
kartáče)

•	 cyklónová jednotka
•	 LED diody integrované v podlahové hubici 

pro přehledný úklid
•	 akumulátory Li-Ion - 21,6 V postačí pro 

nepřetržitý úklid v délce trvání až 50 min
•	 samostatě stojící parkovací poloha
•	 nádoba na nečistoty objem 0,8 l
•	 dobíjecí stojánek
•	 LED diodová kontrola stavu akumulátoru
•	 barva bílá metalická 

•	 bezsáčkový tyčový vysavač s rotačním 
kartáčem

•	 patentovaný systém Brush roll Clean 
(zajistí jednoduché vyčištění rotačního 
kartáče)

•	 cyklónová jednotka
•	 LED diody integrované v podlahové hubici 

pro přehledný úklid
•	 akumulátory Li-Ion - 25,2 V postačí pro 

nepřetržitý úklid v délce trvání až 60 min
•	 samostatě stojící parkovací poloha, 
•	 nádoba na nečistoty objem 0,8 l
•	 dobíjecí stojánek
•	 LED diodová kontrola stavu akumulátoru
•	 barva šedá metalická

UltraPower ZB5022
Dlouhá doba provozu.

UltraPower ZB5020
Intenzivní sací výkon na všech 
typech podlah i kobercích.
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SilentPerformer 
Silný a tichý 

Jediný vysavač na veškeré typy podlah se systémem
Silence Pro System™ pro tiché a výjimečné vysávání. 
Motor optimalizovaný pro bezhlučný provoz ve spojení 
s konstrukcí nádobky na prach a novou tichou hubicí 
DustPro™ zajišťují tišší vysávání – aniž by byl nepříznivě 
ovlivněn výkon. 

•	 Vynikající tichý výkon 
všude díky systému Power Pro™

•	  360⁰ Motion Technology™  
pro maximální ovladatelnost 
a stabilní pohyb

•	  Systém Multi Room™ pro vysávání 
na jeden zátah a bez zastavování 
a zasunování napájecí šňůry  
(extra dlouhý dosah 12 m)

Velmi dobrý vysavač – tady je! SIlentPerformer
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•	 sáčkový vysavač SilentPerformer
•	 příkon 700 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 mechanická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 objem prachového sáčku 3,5 l
•	 doporučený sáček S-bag Classic Long 

Performance
•	 podlahová hubice DustPro™ Silent
•	 nesené příslušenství 3 v 1 (kartáček, 

štěrbinovka, hubice na čalounění)
•	 speciální hubice na tvrdé podlahy (Hard 

Floor Silent With Interlock)
•	 funkce Soft Start
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 barva červená

•	 sáčkový vysavač SilentPerformer
•	 příkon 700 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 9 m
•	 akční rádius 12 m
•	 mechanická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 objem prachového sáčku 3,5 l
•	 doporučený sáček S-bag Classic Long 

Performance
•	 podlahová hubice DustPro™ Silent
•	 ve výbavě speciální extra plochá hubice 

FlexPro
•	 nesené příslušenství 3 v 1 (kartáček, 

štěrbinovka, hubice na čalounění)
•	 speciální nesená prachovka s ohebným 

koncem
•	 funkce Soft Start
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 barva modrá

SilentPerformer ZSPREACH
Tiché vysávání s vynikajícím 
výkonem.

SilentPerformer ZSPPARKETT
Tichý a výkonný se speciální hubicí 
na tvrdé podlahy.
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PowerForce 
Snadné vysávání všech typů podlah 

Jediný vysavač na veškeré typy podlah se systémem 
Power Pro™ & technologií koleček 360⁰ Motion 
Technology™ pro jedinečné výsledky vysávání a snadné 
ovládání vysavače.

•	 Systém Power Pro™ pro snadné 
vysávání všech typů podlah

•	 Technologie 360° Motion™  
pro snadný dosah kolem rohů

•	 Víko Access™ 180° pro úplný 
přístup a rychlou výměnu 
prachového sáčku

Velmi dobrý vysavač – tady je! PowerForce
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Velmi dobrý vysavač – tady je! PowerForce
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•	 příkon 700 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 6 m
•	 akční rádius 9 m
•	 mechanická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 objem prachového sáčku 3,5 l
•	 doporučený sáček S-bag Classic Long 

Performance
•	 podlahová hubice DustPro
•	 speciální hubice na tvrdé podlahy  

v základní výbavě
•	 nesené příslušenství 2 v 1
•	 funkce Soft Start
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 barva modrá

•	 příkon 700 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 6 m
•	 akční rádius 9 m
•	 mechanická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 objem prachového sáčku 3,5 l
•	 doporučený sáček S-bag Classic Long 

Performance
•	 podlahová hubice DustPro
•	 nesené příslušenství 2 v 1
•	 funkce Soft Start
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 barva červená

•	 příkon 700 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 6 m
•	 akční rádius 9 m
•	 mechanická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 objem prachového sáčku 3,5 l
•	 doporučený sáček S-bag Classic Long 

Performance
•	 podlahová hubice DustPro
•	 nástavec na zvířecí srst a mini-turbo 

kartáč v základní výbavě
•	 nesené příslušenství 2 v 1
•	 funkce Soft Start
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 barva bílá

•	 příkon 700 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 6 m
•	 akční rádius 9 m
•	 mechanická regulace výkonu
•	 teleskopické trubky
•	 objem prachového sáčku 3,5 l
•	 doporučený sáček S-bag Classic Long 

Performance
•	 podlahová hubice DustPro
•	 vzduchový turbokartáč a speciální hubice 

na tvrdé podlahy v základní výbavě
•	 nesené příslušenství 2 v 1
•	 funkce Soft Start
•	 mechanický indikátor plného prachového 

sáčku
•	 barva hnědá

PowerForce ZPFPARKETT
Speciální trubice na tvrdé podlahy
v základní výbavě.

PowerForce ZPFCLASSIC
Speciální hubice pro vysávání 
tvrdých podlah.

PowerForce ZPFALLFLR
Ve výbavě speciální hubice  
na tvrdé podlahy.

PowerForce ZPFANIMAL
Vynikající vysávání se speciálními 
hubicemi na zvířecí srst.
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SilentPerformer Cyclonic 
Výkonný a tichý 

Jediný nejtišší bezsáčkový vysavač, který je určen  
pro všechny typy podlah a je vybavený systémem  
Silence Pro™, který zajišťuje dvakrát tišší provoz než 
klasický vysavač. Dokonale se postará o alergeny  
a jiné znečišťující látky ve vzduchu i pro osoby citlivější 
na okolní prostředí. Při vyprazdňování stačí nádobku  
na prach lehce vyjmout a vysypat ji do koše a tím 
zachovat bezprašnost domácnosti.

Velmi dobrý vysavač – tady je! SIlentPerformer Cyclonic
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•	 bezsáčkový vysavač SilentPerformer 
Cyclonic

•	 příkon 800 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 6 m
•	 akční rádius 9 m
•	 speciální podlahová hubice DustPro™ 

Silent
•	 ve výbavě speciální podlahová hubice  

na tvrdé podlahy Parketto Pro
•	 nesené příslušenství 2 v 1
•	 teleskopické trubky
•	 objem nádoby na prach 1,4 l
•	 teleskopické trubky
•	 barva bílá

•	 bezsáčkový vysavač SilentPerformer 
Cyclonic

•	 příkon 800 W
•	 omyvatelný hygienický filtr
•	 délka přívodního kabelu 6 m
•	 akční rádius 9 m
•	 podlahová hubice DustPro
•	 ve výbavě hubice na tvrdé podlahy
•	 nesené příslušenství 2 v 1
•	 teleskopické trubky
•	 objem nádoby na prach 1,4 l
•	 teleskopické trubky
•	 barva červená

SilentPerformer Cyclonic 
ZSPCPARKET
Ve výbavě i speciální trubice  
na tvrdé podlahy. 

SilentPerformer Cyclonic 
ZSPCSILENT
Tichý a výkonný.

•	 Systém Silence Pro™ pro tišší 
vysávání při zachování vysokého 
výkonu

•	 Filtrační technologie Clean Air 
Filtration™ pro osoby trpící 
alergiemi

•	 Systém Easy Empty™ (snadné 
vysypání prachu) pro zachování 
naprosté bezprašnosti vaší 
domácnosti 



Nařízení EU
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Nařízení EU – 
klasifikace od A do G

Účinnost úklidu, kvalita filtrace a úspora energie se určují podle konkrétních 
měřitelných parametrů. Tyto parametry byly definovány směrnicemi 
Evropské unie. Podívejte se na rozdíl mezi jednotlivými třídami a zjistěte, 
jaké požadavky musí vysavač splňovat, aby mohl být zařazen do nejvyšší 
třídy A. 

Tabulka 1. Třídy energetické úspory*

Úspora energie
Roční úspora energie (AE) [kWh/rok]

Štítek 1 Štítek 2

A+++ nevztahuje se AE ≤ 10,0

A++ nevztahuje se 10,0 < AE ≤ 16,0

A+ nevztahuje se 16,0 < AE ≤ 22,0

A AE ≤ 28,0 22,0 < AE ≤ 28,0

B 28,0 < AE ≤ 34,0 28,0 < AE ≤ 34,0

C 34,0 < AE ≤ 40,0 34,0 < AE ≤ 40,0

D 40,0 < AE ≤ 46,0 AE > 40,0

E 46,0 < AE ≤ 52,0 nevztahuje se

F 52,0 < AE ≤ 58,0 nevztahuje se

G AE > 58,0 nevztahuje se

Tabulka 2. Třídy účinnosti úklidu*

Třída účinnosti úklidu
Účinnost vysávání prachu 

z koberce (dpuc)
Účinnost vysávání prachu 

z tvrdé podlahy (dpuhf)

A dpuc ≥ 0,91 dpuhf ≥ 1,11

B 0,87 ≤ dpuc < 0,91 1,08 ≤ dpuhf < 1,11

C 0,83 ≤ dpuc < 0,87 1,05 ≤ dpuhf < 1,08

D 0,79 ≤ dpuc < 0,83 1,02 ≤ dpuhf < 1,05

E 0,75 ≤ dpuc < 0,79 0,99 ≤ dpuhf < 1,02

F 0,71 ≤ dpuc < 0,75 0,96 ≤ dpuhf < 0,99

G dpuc < 0,71 dpuhf < 0,96

Tabulka 3. Třídy čistoty vyfukovaného vzduchu*

Třída čistoty vyfukovaného vzduchu Čistota vyfukovaného vzduchu (dre)

A dre ≤ 0,02 %

B 0,02 % < dre ≤ 0,08 %

C 0,08 % < dre ≤ 0,20 % 

D 0,20 % < dre ≤ 0,35 % 

E 0,35 % < dre ≤ 0,60 %

F 0,60 % < dre ≤ 1,00 %

G dre > 1,00 %

*  Zdroj: Nařízení komise (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, doplňující směrnici 2010/30/EU 
s ohledem na energetické označování vysavačů.

*  Zdroj: Nařízení komise (EU) č. 665/2013 ze dne 3. května 2013, doplňující směrnici 2010/30/EU 
s ohledem na energetické označování vysavačů.
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na e-mailovou adresu  
info@electrolux.cz 


