PREIZKUŠENA TEHNOLOGIJA
SEBO 370 / 470 COMFORT

SEBO 370 / 470 COMFORT ni prešibak za nobeno opravilo. Hitro in učinkovito očistite tudi večje površine
brez vmesnih izklopov sesalnika. Sedaj s prenovljeno in še izboljšano globinsko glavo za še udobnejše
sesanje in enostavnejše vzdrževanje.

MADE IN GERMANY

www.sebo.de

ZANESLJIVOST IN UDOBJE
SEBO 370 / 470 COMFORT
SEBO 370 / 470 COMFORT je sedaj opremljen z naprednejšo in zmogljivejšo globinsko glavo. Avtomatski vklop globinske glave ob
nagibu sesalnika, najnaprednejši pogonski jermeni, štiri stopnje nastavitve krtače, odprtina za čiščenje globinske glave in izjemno
preprosta odstranitev ščetin krtačnega valja, naredijo sesalnik še prerpostejši za uporabo in vzdrževanje. S snemljivo trdo cevjo s
teleskopsko raztegljivo, gibljivo cevjo dosežete vsak vogal in težje dostopne predele. Kot opcija je na voljo tudi dodatni filter, ki
usteza najvišjim filtracijskim standardom in je primeren tudi za astmatike in alergike.
01 Izjemno tanek
Izjemna tankost zmogljivega in robustnega, dvomotornega,
globinskega sesalnika omogoča sesanje tudi pod posteljami,
komodami in ostalim pohištvom - v višino meri le 14 cm.

02 Inovativna globinska glava
Globinska glava je 4-stopenjsko ročno nastavljiva po višini in
ima vgrajeno elektronsko zaščito. Ob blokadi ščetke se
avtomatsko izklopi in prepreči morebiten nastanek poškodb.

03 Preprosto zamenljivi krtačni trakovi
Krtačni trakovi so preprosto snemljivi brez uporabe orodja s
preprostim pritiskom na gumb.

04 Praktična odprtina z loputo
Na dnu globinske glave je vgrajena praktična loputa s
pomočjo katere lahko preprosto in hitro očistite sesalne poti
v primeru zamašitve.

05 Preprosta zamenjava filtrirne vrečke
Zamenjava je izjemno preprosta in jo opravite, ko zasveti
indikator polnosti vrečke. Namestite jo v držalo vrečke, za
optimalno zatesnitev pa poskrbi vgrajen avtomatski sistem,
ki vrečko ob zapiranju pritisne na dovod sesalne cevi.
06 Pribor zmeraj pri roki
Dolgi, ozki in široki nastavek za oblazinjeno pohištvo sta
nameščena na hrbtni strani seaslnika. Namestite ju lahko
neposredno na gibljivo cev ali na trdo fiksno cev z ročajem.

SEBO uvoznik in prodajalec za Slovenijo:
Omega d.o.o., Ljutomerska cesta 28, 9250 Gornja
Radgona
T: +386(0)2 561 1762, info@omegadoo.si,
www.omegadoo.si

Tehnični podatki

370 COMFORT

470 COMFORT

Moč

1.175 W

1.200 W

Podtlak

230 mbar/
2350 mm H2O

230 mbar/
2350 mm H2O

Pretok

52 l/s

52 l/s

Filtrirna vrečka

5,0 litrov, 3-slojna

5,0 litrov, 3-slojna

Delovna širina

36 cm

46 cm

Teža*

8,3 kg

8,7 kg

Napajalni kabel

12 m

12 m

Energijski razred

C

B

Letna poraba energije**

39,3 kWh

32,5 kWh

Razred čiščenja preproge***

B

B

Emisijski razred

G

G

Maksimalna glasnost

82 dB

82 dB

*
**

Teža brez napajalnega kabla.
Okvirna letna poraba energije (kWh na leto), pri 50 čiščenjih na leto.
Dejanska poraba se lahko razlikuje, glede na uporabo naprave.
*** Priloženi široki nastavek ni primeren za sesanje trdih tal.
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