
ALDES KÖZPONTI
PORSZÍVÓK





Tökéletes Önnek!

Az Aldes központi porszívók modern, gyors és

hatékony készülékek, a belső levegőminőség

javítása és a higiénia érdekében.

Tökéletes az Ön lakásának!

Az Aldes központi porszívók tartós, megbízható

készülékek, hogy a lakása sokáig meg-

őrizze szépségét, tisztaságát.

Egy technológia, ami alkalmazkodik!

Új és felújított lakások részére az Aldes központi

porszívók a legkorszerűbb technológiát alkal-

mazzák a belső levegőminőség szakértőinek

fejlesztéseinek köszönhetően.

TÖKÉLETES TISZTASÁG.



TECHNOLÓGIA ÖNNEK.

Vezeték nélküli irányítás:

A központi egység az egyedi

vezeték nélküli technologiá-

val indítható és állítható meg.

Dugjuk be a porszívót a fali csat-

lakozóba, rázzuk meg a csövet

és porszívózhatunk is.

Csatlakozik, ráz,  porszívóz...

Esztétikus fali csonkok:

A fali csatlakozókat a legna-

gyobb elektromos kapcsoló-

gyártókkal fejlesztjük annak

érdekében, hogy az Ön laká-

sában a poszívó teljesen ész-

revétlen maradjon. Attraktívak,

modernek és praktikusak a

kapcsolókkal összeépíthető

fali csatlakozók.

Robusztus:

Az új központi egység polipro-

pilénből készül, hogy ellenáll-

jon a legnagyobb igénybevé-

telnek is.

By-Pass és dupla turbina

rendszerrel a hosszú élet-

tartam érdekében.

Nyél:

Ergonómiai kutatásunk

eredménye a teljesen újra-

gondolt nyél.

Semmit sem bíztunk a vélet-

lenre, így könnyebb a napi

használat: ívek, markolat,

anyag, légszállítás… mindvé-

gig garantálják a hatékony por-

szívózást.

Ami látszik.
1-Nyél 
+ szár + Kefe 
Ergonómikus és hatékony, még a

legtávolabbi sarkokból is eltünteti a port.

2-A flexibilis cső
A csatlakozók, a csövek, a kefék úgy lettek

tervezve, hogy a 7,5m hosszú csővel a lehető 

legkönyebben lehessen mozogni a csatlakozó-

 csonkok számának növelése nélkül.

3-Fali csatlakozók
A flexibilis cső közvetlenül a fali csatlakozóba dug-

ható. Ez az egyetlen olyan tartozék, amely akkor is 

látható, amikor éppen nem takarítunk. Mivel a kap-

csolókkal azonosak és egymás mellett vannak, 

így ezek is észrevétlenek.

És ami nem.
1-A csőhálózat 
Teljesen észrevétlenül lesz az épület 

része új építésnél és felújításnál is.

Ez a kapcsolat a porszívó és a fali 

csatlakozók között.

2-A központi porszívó 
A rendszer szíve a központi egység

porszívózásnál és por kidobásnál is.

Garázsba, technikai helyiségbe

szereljük fel.



Porzsák: 

A központi porszívó tartályában

található ez a poliészter zsák,

amely a por 100 %-át kiszűri.

30 l-es kapacitású, 6-12 havi

átlagos haszálat után cseré-

lendő.

Teljesítmény:

1400 és 2800W közötti telje-

sítmény modelltől függően,

ezzel a legerősebb központi

porszívó a piacon.

Ez a hatalmas teljesítmény

Önnek kiemelkedő hatásfo-

kot és sebességet jelent, a

hatalmas porzsák eltömő-

désmentes, állandó szívó -

erőt biztosít.

Felhasználói felület:

Minden készülék rendelkezik

eltömődöttség és szerviz jel-

zéssel. Amint megtelt a por-

zsák vagy javítás, karbantartás

szükséges, a készülék jelzi ezt.

Tartozékok :

Az Aldes minden porszívóhoz

teljes takarítókészletet ad

100 %-ban hasznos tartozé-

kokkal, mint az autóülés- és

kárpittisztító kefe, rugalmas tol-

dat ülések, fotelek kis réseihez,

turbó forgó kefét, vagy a nép-

szerű felmosó-porszívó fejet*,

amellyel nedvesen is takarít-

hatunk, vagy a konyhai beépí-

tett szemétlapátot**. Mindezt

egy erős zsákban, amit a falra

is szerelhetünk és még a csö-

vet is ezen tárolhatjuk.

* csak a C.POWER-ben alap-

tartozék

** külön rendelhető

2800 W
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C.Cleaner C.Booster
Előnyök • Állandó teljesítmény,

• Vezeték nélküli indítás és leállítás,
• 2 az 1-ben ergonómikus porszívónyél.

• Önteszt,
• Állandó teljesítmény,
• Vezeték nélküli indítás és leállítás,
• 2 az 1-ben ergonómikus porszívónyél,
• Turbó mód (2 motor),
• Autó tisztítási tartozékok,
• Alacsony zajszint.

Lakás típusa Minden porszívó típus 300 m2 alapterülethez alkalmas. Csak szolgáltatásban, teljesítményben, valamint a takarító készlet   

Motor 1400 W 1400 W eco és 2800 W Booster módban.

Hatásosság
Max. légszállítás (m3/h)
Max. vákum

425 W
210 m3/h
26 kPa

425 W vagy  2 × 425 W
210 m3/h vagy 2× 210 m3/h
26 kPa

Zajszint 65 dbA 61 dbA

Méret:
Szél.×Mag.×Mély.
Súly

410 × 700 × 370 mm
15 kg

410 × 780 × 370 mm
17 kg

Szűrés • Nagy hatásfokú poliészter szűrő,
• Kapacitás 30 l (6-12 hónapig használható)

• Nagy hatásfokú poliészter szűrő,
• Kapacitás 30 l (6-12 hónapig használható)

Kezelő panel a központi porszívón Igen Igen

Teljesítmény választás Nincs • 2 fokozat a központi porszívón állítható.

Csőhálózat tesztelés Nincs Van

Otthoni készlet • 2 az 1-ben ergonomikus porszívónyél és takarítókészlet. • 2 az 1-ben ergonómikus porszívónyél.
• Tároló táska.

Autó tisztító készlet Nincs Nincs

Szemétlapát csatlakozás Van Van

C.CLEANER C.BOOSTER



C.POWER

Szemétlapát:
Kihagyhatatlan tartozék  konyhába,  fürdőszo-

bába a dekoratív szemétlapát. Csak lépjünk rá és

seperjünk bele mindent.

Kefe Twinett™:
Ez a speciális, csak az Aldesnél elérhető kefe

porszívóz, felsikál és nedvesen felmos egyszerre,

jelentős időt megtakarítva.

Teljesítményszabályozás:
A C.POWER ergonómikus nyele teljesítménysza-

bályozásra is alkalmas, így mindig az optimális tel-

jesítményt használhatjuk.

2 az 1-ben ergonómikus porszívónyél:
Az ergonómikusra tervezett porszívónyél két rész-

ből áll, így minden réshez és zughoz hozzáférhe-

tünk, ráadásul csak egy mozdulat az egész.

Nedves felmosókendő

C.Power
• Önteszt,
• Állandó teljesítmény,
• Vezeték nélküli indítás és leállítás,
• 2 az 1-ben ergonómikus porszívónyél,
• Nyélről vezérelhető változtatható teljesítmény,
• Autó tisztítási tartozékok,
• Alacsony zajszint.

  összetételében különböznek.

Változtatható 1400 W és 2800 W között

425 W vagy 2 × 425 W
210 m3/h vagy 2× 210 m3/h
26 kPa

58 dbA

410 × 780 × 370 mm
17 kg

• Nagy hatásfokú poliészter szűrő.
• Kapacitás 30 l (6-12 hónapig használható)

Igen

• 3 fokozat a porszívó nyélen állítható.

Van

• 2 az 1-ben ergonomikus porszívónyél állítható. 
• Tároló táska
• Bővített takarító készlet forgó padló kefével és

Twinett™ nedves felmosó készlettel.

Van

Van
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ALDES Hungary Kft. - 1117 Budapest, Hunyadi János út 4. 
Tel.: +36 1 319 3228 - Fax: +36 1 319 3229 - info@aldes.hu - www.aldes.hu


