
Nízká spotřeba elektrické energie  
a extrémně tiché vysávání 

Firma KÄRCHER uvedla na trh novinku v oblasti suchých vysavačů určených pro práci v prostředí citlivému vůči 
hluku jako např. hotely, penziony, restaurace atd. – T 12/1 eco!efficiency. 
Hosté si chtějí ve svých pokojích odpočinout a zcela určitě nechtějí být ráno buzeni hlukem vysavače. Nový suchý 
vysavač T 12/1 eco!efficiency se postará o to, aby nebyli rušeni hlukem vznikajícím při úklidu. Kromě toho je při 
vysávání snížena i spotřeba elektrické energie. Díky nižší hlučnosti (56 dB(A)) je tento přístroj velmi vhodný pro 
oblasti citlivé na hluk. Nový suchý vysavač přesvědčí svou 40% úsporou energie v porovnání se základní verzí T 
12/1. Snižuje náklady a umožňuje práci bez přerušení díky své dlouhé životnosti a schopnosti filtračních sáčků 
pojmout velké množství vysátých nečistot. Přes svou nízkou spotřebu elektrické energie nabízí vysavač se svými 
750 W optimální výkon – perfektní odstranění prachu z koberců a tvrdých ploch. 
 
Shrnutí: Vysavač T 12/1 eco!efficieny Vám pomůže snížit náklady na elektrickou energii a umožní Vašim hostům 
příjemný pobyt. Nejen hosté, ale i úklidový personál jistě ocení tiché vysávání. 

T 12/1 eco!efficiency                                          
snižuje náklady na el. Energii a zvyšuje pohodlí hostů. 

Permanentní hlavní filtr                                    I 
Provoz je možný i bez filtračních sáčků, neboť lze 
filtrační koš použít jako hlavní filtr.  

Vliesové filtrační sáčky                                                
Tyto filtrační sáčky se vyznačují vysokou 
schopností pojmout prach – 2-3 více než 
konvenční papírové filtrační sáčky. 

O 40% nižší spotřeba el. energie 

Snadné přenášení                           
Kompaktní velikost a 
nízká hmotnost 6,6 kg 
umožňují jednoduché a 
pohodlné přenášení. 

Bohaté příslušenství                                
K dispozici jsou nejrůznější sací hubice a speciální 
antistatická kolena redukují elektrostatický náboj 
mezi uživatelem a strojem..  

Až z 95% recyklovatelný 

Nižší hlučnost  56 dB(A) 

Rádi Vám poradíme:  
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

KÄRCHER CENTRUM CHEMIESTAR
K Dolíkám 717/8a
503 11 Hradec Králové
tel.: +420 495 263 615
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