
Odkurzacze bezprzewodowe Dyson

Najmocniejsza technologia cyklonowa zapewniająca 
maksymalne usuwanie zanieczyszczeń

Lekki i wyważony do czyszczenia powierzchni
od podłogi aż po sufit.

Łatwo zamienia się w odkurzacz ręczny, idealny 
do dokładnego dłuższego sprzątania nawet dużego 
domu i samochodu

CERTYFIKACJA dla osób cierpiących na astmę i alergię
asthma & allergy friendly®

2 lata gwarancji, części zamienne i profesjonalna 
obsługa

NAJNOWSZA i NAJMOCNIEJSZA WERSJA

Czas pracy bez spadku mocy Do 40 minut1 Do 60 minut1 Do 60 minut1 Do 60 minut1 Do 60 minut1

Objętość pojemnika 0,54 litra 0,54 litra 0,54 litra 0,76 litra 0,76 litra 0,76 litra

Moc ssania 151 AW 220 AW

Tryby opcjonalne Standardowy tryb 
zasilania, Tryb MAX

Standardowy tryb 
zasilania, Tryb MAX

Moc ssania 1, 
Moc ssania 2, Tryb MAX

Moc ssania 1, 
Moc ssania 2, Tryb MAX

Inteligentny tryb Auto,  
Tryb Eco, Tryb Boost 

Inteligentny tryb Auto,  
Tryb Eco, Tryb Boost 

Głowica czyszcząca
Uniwersalna dysza 

podłogowa z obrotową 
szczotką z napędem 

silnikowym

Wymienne akcesorie 4 4 2 4 5

Wyświetlacz LCD

Zaawansowana filtracja całego urządzenia

Odpowiedni dla gospodarstw domowych ze zwierzętami

1Rzeczywisty czas pracy zależy od mocy ssania i / lub zastosowanych dysz. CERTYFIKACJA PRZYJAZNA ASTMIE I ALERGII jest zastrzeżonym znakiem towarowym FUNDACJI DLA ASTMY I ALERGII W AMERYCE i ALLERGY STANDARDS LTD. 6962064   04.05.19   ©2020 DYSON

Do 40 minut1

115 AW 115 AW 151 AW 220 AW

Uniwersalna dysza 
podłogowa z obrotową 

szczotką z napędem 
silnikowym

Inteligentna dysza podłogowa 
High Torque rozpoznająca 

rodzaj powierzchni 
+ 

Dysza podłogowa do gładkich 
podłóg z miękkim obracającym 

się wałkiem

Inteligentna dysza podłogowa 
High Torque rozpoznająca 

rodzaj powierzchni 
+ 

Dysza podłogowa do gładkich 
podłóg z miękkim obracającym 

się wałkiem

Ssawka do dywanów 
podłogowych z obrotową 
szczotką zmotoryzowaną 

+
Ssawka do gładkich podłóg 

z miękkim wałkiem obrotowym

Ssawka do dywanów 
podłogowych z obrotową 
szczotką zmotoryzowaną 

+
Ssawka do gładkich podłóg 

z miękkim wałkiem obrotowym

5
drugi akumulator + stacja




