PB INTELLIGENCE

PLUS X AWARD

Motormunstycket PB Intelligence kommer att hantera
varje golvtyp tack vare Powerclean- och Sensicleanborstvalsarna för hårda och ömtåliga golv och den
automatiska borstvals-justeringen. Den smidiga
självgående driften, främre lampan, fotpedalen för
låsning och stand-by läget kommer att göra effektiv
rengöring ännu lättare.

AUTOMATISKT
GOLVMUNSTYCKE
Det patenterade, automatiska munstycket
anpassar borstens höjd efter underlaget.
Med dess oöverträffade rörlighet rengör
det även under låga möbler utan problem.

PL 1
Motormunstycket PL 1 har
utvecklats för att grundligt
avlägsna
kvalster
och
allergener i madrasser och
tygmöbler.

För dess moderna design, dess avancerade
ergonomi
och
dess
genomtänkta
multifunktionalitet, har S115 tilldelats det
prestifyllda priset German PLUS X AWARD för
Design, Användarvänlighet och Funktionalitet.

„Jag rekommenderar S115 för att den effektivt
förbättrar luftkvaliteten.
Det unika filtersystemet säkerställer att inga
partiklar släpps ut i luften under dammsugning.
Det är en väldigt sällsynt egenskap på
marknaden.“
Dr. Andreas Winkens, gui-lab

„S115 var ett jättebra val. Den gör dammsugning
mycket snabbare och enklare. Tillbehören
fungerar perfekt! Jag är särskilt imponerad av
de kratfulla motormunstyckena som noggrannt
kan avlägsna damm även från de trängsta
utrymmen. Nu städar jag praktiskt taget varenda
yta och hörn med dem. Jag rekommenderar
denna enhet till alla.“
Marion Brandt

KOMBINATIONSMUNSTYCKE
& CO
Det lilla kombinationsmunstycket är den perfekta hjälpredan
för dammtorkning och rengöring av tygmöbler och gardiner.
Radiatorborsten och fogmunstycket är de perfekta tillbehören för
dammning även i de trängsta utrymmen.

INNOVATIV
ANVÄNDARVÄNLIG
Lux Svenska AB
Industrivägen 1, 171 48 Solna, Sverige
www.lux.se

MULTIFUNKTIONELL

SINCE 1901

HÄLSOSAM STÄDNING

INTELLIGENT POWER CONTROL

S115 behåller smutsen för sig själv - inga lukter, inga utsläpp, bara ren
luft.
Tack vare dess 5-stegs Swiss MedicleanTM filtersystem, med HEPATMfilter, flerlagrig dammpåse, det aktiva kolfiltret och det efter motorn
placerade HEPA-filtret med antibaktriella egenskaper, rengör S115 inte
bara dina ytor utan även omgivande luft.

Allt du behöver göra är att flytta mustycket på golvet.
Lux exklusivt utvecklade „Intelligent Power Control“ kombinerar prestanda med
användarvänlighet och energioptimering. IPC-systemet anpassar sugstyrkan
efter underlag och mängd damm i dammpåsen, vilket säkerställer en konstant
effektiv sugstyrka för ett konstant djuprengörande resultat.

ERGONOMISK STÄDNING
Städning med minimal ansträngning är äntligen
möjlig!
S115 har utformats för att ta hand om dina handleder,
axlar och rygg från det mjuka ergonomiska handtaget
genom det justerbara teleskopröret och pedalerna upp
till det stående parkeringsläget.

CERTIFIERAD &
REKOMMENDERAD
Efter vetenskapliga tester av oberoende tyska testinstitut, har
S115 tilldelats Swiss Allergy Label och är rekommenderad av
det Sweiziska astma och allergiförbundet aha! Swiss Allergy
Centre.

TID & ENERGIBESPARING

ANVÄNDARVÄNLIG

Tack vare den automatiska IPC-tekniken, använder S115 endast så
mycket energi som är nödvändig för respektive yta, men ändå rengörs
ditt golv snabbt och effektivt. Dessutom behöver dammpåse och filter
bytas ut mindre ofta tack vare av den optimerade belastningen.

Enkel att använda, lång räckvidd, bekvämt
parkeringsläge, utrustad med ett stort urval av tillbehör
för djuprengöring, stora tydliga symboler och ett inbyggt
servicesystem som vägleder dig när det är tid att byta
dammpåse eller filter.
S115 kommer att
göra städning till en helt ny

DJUPRENGÖRING

DISPLAY

Inga mattfibrer är för långa och inga skrevor är
för djupa för S115.
Munstycket
i
kombination
med
den
underlagsanpassade sugförmågan avlägsnar
smuts på djupet från varje golv, tygmöbel eller
madrass.

Displayens stora ikoner är lätta att tyda även
på långt håll. De håller dig informerad om vald
funktion och ger information om när dammpåse
eller filter behöver bytas.

KVALITET
S115 sammanför modern, tidlös Schweizisk design med „Made
in Europe“.
Det eleganta rostria stålhöljet, de högkvalitativa komponenterna
och den robusta konstruktionen sörjer för en lång livslängd
med utmärkt städresultat.

