
KONTAKT

Lux Czech s.r.o. 
Nepilova 903/3
190 00 Praha 9
T: +420 220 000 871
E: info@luxforlife.cz
www.luxpro.cz

Partnerství je pro nás spojeno  
s principem vytváření zdravého  

pracovního prostředí. Jde o péči,  
sdílení, spojení, a především o důvěru. 

Důvěra, která je založená na osobním 
vztahu se zákazníky a může se opřít 

o vynikající výkon produktů. 

Společnost Lux založena v roce 1901 
se může opřít o více než stoletou historii, 

dodnes se etablovala jako jedna 
z nejznámějších a nejuznávanějších 

společností v přímém prodeji vysoce 
kvalitních výrobků pro domácnost i firmy. 

Proto je pro nás klíčové zvyšovat 
atraktivitu a produktivitu podnikání našich 

zákazníků vytvářením zdravého, čistého 
a motivujícího pracoviště, kde budou 

spokojeni zaměstnanci i zákazníci. 
 

Vytváříme přidanou hodnotu pro naše 
zákazníky díky konzultacím, technické 

podpoře a poskytování inovativních 
balíčků. Nabízíme řešení pro čistý 

vzduch, vodu a lepší vnitřní prostředí. 

LUX PROFESSIONAL
THE CLEAN DEAL

AKUMULÁTOROVÝ VYSAVAČ



JEDINEČNÉ VLASTNOSTI POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

Světlo
Snadné zvedání, jednoduchá 
manipulace. EasyMove se v podstatě 
řídí sám, stačí jen nasměrovat.

Kapacita sáčku
Průměrná kapacita 
sáčkových vysavačů je 4,2 l, 
u bezsáčkových je to 2,4 l. 
EasyMove má kapacitu 7 litrů! 

Bezdrátový
Stop vyhýbání se kabelům, které 
nejsou dobře viditelné a narušují 
úklid. V USA jsou pohozené kabely 
2. nejčastější příčina úrazů na 
pracovišti. Náš vysavač je proto 
bezdrátový!

Provozní doba
Běžně bateriové vysavače vydrží 
mezi 15 a 40 minutami. EasyMove 
vydrží v provozu celých 50 minut.  

Doba nabití 
Průměrnému vysavači trvá doba 
nabití 5-6 hodin. EasyMove 
potřebuje jen 2,5 hodiny, aby se 
plně nabil.

Úklid schodů
Jednoduše se zvedá a nosí.

Čištění vstupních prostor
Rychlé a účinné použití.

Zasedací místnost
Žádné kabely, které překáží  
v cestě.

Restaurace, jídelní prostory
Snadno se zbavíte drobků  
a nečistot.

Úklidové společnosti
Šetří místo, lehce se 
přemisťuje a je kompaktní.

Rozměry (D x Š x V) 32 x 27 x 103 cm

Hladina akustického tlaku 71 dB(A)

Napětí AC (~) / Frekvence 100-240 V / 50/60 Hz

Výkon motoru 312 W

Napětí baterie DC 43,8 V

Kapacita baterie 6,0 Ah

Třída II (nabíjení)

Filtrace H13 střední sáček

Provozní doba 50 minut

Doba nabití 2,5 hodin

Průtok vzduchu 26 l/s

Síla sání 12 kPa

Kapacita sáčku 7 litrů

Míra produktivity 265 m²/h

Šířka kartáče 29 cm

Rychlost kartáče 3000 otáček za minutu

Hmotnost 5,5 kg


