
electrolux oxygen 
Sistem de aspiraţie centralizată



Ne-am gândit – cu 
sistemul de aspiraţie 
centralizată menţinem 
aerul curat în casa dvs.
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Respiraţi aer curat măcar acasă!
Respirăm un aer de două până la cinci ori mai poluat în casă 
decât afară și întâlnim acum de trei ori mai multe cazuri de 
astm și alergii decât cu 50 de ani în urmă. Sistemul de aspirare 
centralizată a fost conceput pentru a preveni simptomele de 
alergie și pentru a transforma spațiul interior într-unul curat 
și protejat din punct de vedere igienic, Electrolux este unicul 
sistem cu dublă filtrare.
În primul rând  filtrul cu auto-curăţare GORE-TEX ™, oferă o 
filtrare eficientă, fără a avea nevoie de filtre din saci de hârtie, 
deoarece praful este colectat într-un rezervor ciclonic. În al 
doilea rând filtrul HEPA purifică aerul 99,97%.
Aerul filtrat este evacuat în afara casei, eliminând toate 
elementele de contaminare.
Astfel ajungeţi să aveţi în casă un aer mult mai curat.

Electrolux Oxygen
Unitatea este plasată într-un spaţiu secundar, garaj sau camera 
tehnică. Rețeaua specială de conducte de vid  este fixată în 
interiorul construcţiei casei, aceasta conducând praful de la 
doze la unitatea centrală de aspirare. Reţeaua de ţevi poate 
fi instalată fie în timpul construcţiei sau  poate fi montat şi 
în casa deja locuită. Prizele de perete sunt plasate strategic 
pentru a ajunge cu furtunul flexibil în fiecare colţ din casa dvs. 

Design atrăgător
Sistemul de aspirare centralizată Oxygen este elegant, robust, 
silenţios şi puternic. Cu ajutorul afişajului electronic inteligent, 
aparatul se administrează uşor. 
Nu a fost proiectat doar să trezească interesul şi să aibă un 
aspect elegant, ci să corespundă cerinţelor clienţilor care sunt 
preocupaţi de curăţenia şi sănătatea personală.

Sistemele de aspirație centralizată Electrolux Oxygen, au fost concepute pentru a 
îndeplinii dorinţele consumatorilor, ca produsele avansate din punct de vedere tehnic 
să ofere performanţe extrem de eficiente. Soluţia pentru acest lucru este sistemul de 
aspiraţie Electrolux  Oxigen.
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Curăţenie optimă peste tot.
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Design nou, funcţionare 
eficientă şi silenţioasă
Gama Electrolux Oxygen vă oferă 4 tipuri de unităţi. Puteţi alege unitatea după caracteristicile fiecăruia, 
după putere sau dimensiunea casei ori după nevoile  dvs. de curăţare.
Oricare model alegeţi primiţi un sistem eficient de aspiraţie centralizată, care zi de zi vă va ajuta în 
menţinerea curăţeniei în locuinţă. 

ZCV875
•	 performanţă extraordinară
•	 filtru True HEPA 
•	 Cel mai silenţios
•	 Afişajul LCD dă informaţii 

despre funcţionare, 
necesitate de service

•	 Filtru cu autocurăţare 
GoroTex

•	 Filtrare ciclonică

ZCV870
•	 performanţă excelentă
•	 afişajul LCD dă informaţii 

despre funcţionare, 
necesitate de service

•	 filtru cu autocurăţare 
GoroTex

•	 filtrare ciclonică

ZCV860
•	 performanţă mare
•	 afişajul LED dacă necesită 

service
•	 filtru cu autocurăţare 

GoroTex
•	 filtrare ciclonică

ZCV855
•	 performanţă minunată
•	 filtru cu autocurăţare 

GoroTex
•	 filtrare ciclonică

Date tehnice
Model ZCV875 ZVC870 ZCV860 ZCV855

Culoare Granite Grey and Ice white Granite Grey and Ice white Granite Grey and Ice white Granite Grey and Ice white

Flux transport aer 650 650 630 570

Putere motor 1775 1775 1700 1650

Transport aer max 1/s 59 59 57 52

Putere de aspirare, max kPa 32 32 31 30

Circuit Amp 10 10 10 10

Nivel de zgomot Level 4 Level 3 Level 3 Level 2

Nivel de zgomot dB(A) 64 65 66 67

Afişaj de informaţii LCD LCD Full LED Standard LED

Filtru Goretex Self-Cleaning Goretex Self-Cleaning Goretex Self-Cleaning Goretex Self-Cleaning

Filtru True HEPA Included Optional Optional Optional

Volum rezervor de praf 31 31 31 31

Rezervor translucid Yes Yes Yes Yes

Opţiune sac hâtrie Yes Yes Yes Yes

Dimensiuni LxÎxA mm 1068x465x380 1032x465x380 1032x465x380 1032x465x380

Greutate, kg 10.1 9 8.7 8.7
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Design exterior nou
Cel mai mare producător de aspiratoare centralizate din lume, are în vedere cerinţele dvs. la 
dezvoltarea şi proiectarea lor. Aceste inovaţii particulare vă ajută ca şi curăţenia să fie mai uşoară şi 
mai eficientă.

Schimb rapid de rezervor
Rezervorul de praf poate fi golit uşor, rapid şi igienic. Cu ajutorul 
unui buton puteţi da jos şi repozitiona rezervorul pe aspirator.

Aspiratoarele Oxygen sunt prevăzute cu filtru cu auto-curăţare 
din material textil, care asigură întotdeauna o filtrare maximă.
În timpul funcţionării aparatului, filtrul se mişcă în permaneţă în 
sus şi în jos la fiecare ciclu de curăţenie, asfel se curăţă de praf şi 
aşa nu mai trebuie schimbat şi curăţat.

Filtru de zgomot integrat
Toate aparatele Oxygen de aspiratie centralizată, sunt prevăzute 
cu filtru de zgomot modern, din acest motiv sunt ultra silenţioase. 
Noul design ocupă un spaţiu mai mic la montare şi este mai 
eficient din punc de vedere al reducerii zgomotului.

Afişaj inteligent la aparatele ZCV875 şi ZCV870

Afişajul cu informaţii arată date importante pe aparat:

•	 Puterea

•	 Ciclurile	de	golire	–	curăţare

•	 Avarii

•	 Timp	de	funcţionare

Filtru True HEPA
Numai sistemul de aspiraţie centralizată cu filtru True Hepa oferă 
un aer incredibil de curat, care nu este necesar să fie refulat în 
exterior. Soluţia perfectă de sănătate pentru persoanele în cauză. 
Filtrul HEPA este inclus în ZCV875 şi poate fi adăugat la oricare 
dintre celelalte modele.

Opţional filtru sac din hârtie
Pentru un confort mai mare se poate pune un sac de hârtie în 
fiecare aparat Oxygen. Cu ajutorul sacului de hârtie putem fitra 
mizeria şi resturile de mizerie mai mari.

Înlocuirea rapidă a rezervorului Filtru Gorotex cu auto-curăţare

Filtru de zgomot integrat Afişaj de informaţii

Filtru True HEPA Sac din hârtie
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Pentru o curăţenie perfectă
Aparatul de aspiraţie centralizată a fost proiectat din toate punctele de vedere să funcţioneze 
silenţios. Accesorile unice şi moderne fac posibilă o curăţenie completă.

Mânerul
Cu un design unic, un flux de aer optim, asigură o putere de 
absorbţie maximă, un univel de zgomot minim. Mânerul este 
într-o conexiune dinamică cu apiratorul centralizat Oxygen.

Furtun flexibil controlat cu comutator reglabil 
Cu un comutator în 3 poziţii putem controla puterea de curăţenie. 
Puteţi folosi viteza medie la zonele mai delicate, la viteză mare 
adică la capacitatea maximă de utilizare puteţi folosi la o curăţenie 
mai aprofundată sau puteti să şi opriţi aparatul cu ajutorul acestui 
comutator.

Cap de aspirare activ 
Acest cap de aspirare proiectat exclusive de Electrolux, este optim 
pentru curăţarea suprafeţelor tari şi un reglaj automat crează un 
flux de aer pe covoarele moi. Capul de aspirare activ este extreme 
de uşor şi se poate utiliza uşor pe orice tip de podea.

Accesorii de curăţare integrate
Accesorile aflate pe support au fost dimensionate pentru o 
curăţenie optimă. Peria de orificii face posibilă curăţarea spaţilor 
înguste şi ştergerea prafului este perfectă.

Set de curăţare
Tot de ce aveţi nevoie pentru a putea curăţa locuinţa. Setul de 
furtun flexibil Oxygen se poate găsi la dimensiunea de 9, 10, 12 m 
pentru a se potrivii în orice locuinţă.
Proiectarea unică corespunzătoare fluxului dec aer, crează un 
efect de neegalat în simplitatea şi productivitatea curăţeniei.

Cap de aspirare activ

Mânerul

Accesorii de curăţare integrate

Comutator reglabil

Set de curăţare
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Electrolux Central Vacuum Systems
1700 West Second Street
Webster City, IA 50595
United States of America

www.electroluxcentralvac.com
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