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De zakloze stofzuiger mEt AQUA-PURE-FILTERBOX.

De

zaklose
frisse stofzuiger.
Ideaal voor
allergische
personen en
huisdiervrienden

100%
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NIEUW
De zakloze stofzuiger mEt AQUA-PURE-FILTERBOX.

De zakloze frisse stofzuiger.

De verfrissend andere stofzuiger zonder zak –
voor allergische mensen, eigenaars van huisdieren
en mensen die absolute stofvrijheid verwachten
en eindelijk opnieuw zuivere lucht willen inademen.
Want veel verbruikers zijn niet overtuigd van de
huidige zakloze cycloontechniek, waarbij stof in
een reservoir wordt opgehoopt. Het voordeel van
het zakloze perfect air principe:

100%

Bij het legen van de AQUA-PURE-FILTERBOX

ontsnappen noch stof, noch geurdeeltjes in de
lucht. Gewoonweg perfect.
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Eindelijk!
Een stofzuiger zonder
zak die stof, pollen en
geurdeeltjes in het
water bindt en die
zelfs de lucht verfrist.
100 % voelbaar.
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De perfect air technologie.

Even geniaal als eenvoudig: in plaats van een
zak heeft de THOMAS perfect air een unieke
AQUA-PURE-FILTERBOX, die met slechts 1 liter
water gevuld wordt. Opgezogen huisstof, pollen,
allergenen en dierenhaartjes worden volledig in
het water gebonden en daarna gewoon verwijderd.

100%

Voor allergische mensen betekent dit:
Er kan niets meer in de lucht ontsnappen.
De afvoerlucht is 100 % voelbaar verfrist.

• Eenvoudig te bedienen
• Eenvoudige reiniging

• Constant hoog zuigvermogen
bij elke zuigcyclus
• 100 % afscheidingsgraad van pollen
• HEPA13 filter
• Zeer hoog rendement
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De AQUA-PURE-FILTERBOX

100 % voelbaar
verfriste afvoerlucht

De aangezogen lucht
wordt in de ejector met
water bevochtigd.

Daarna worden
de bevochtigde stofdeeltjes in het water
gebonden.
Door de AQUA–PURE-FILTERBOX worden
huisstof, polen, mijten en andere allergenen in het
water gebonden en met het vuile water verwijderd.
De HEPA13 filter en pollenfilter bij de allergy pure
en de HEPA13 filter met actieve koolfilter bij
de animal pure zorgen in verbinding met de
AQUA-PURE-FILTERBOX voor een zuivere, verfriste
en geurvrije afvoerlucht.
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De THOMAS
perfect air
allergy pure.
Perfect voor
allergische mensen.

Matrassenmondstuk

automatische
kabelopwikkeling
6

360° Easy-Drive
stuurrol

Meubelpenseel met
draaischarnier

0·

36

Tapijtmondstuk
omschakelaar,
met voetklik

QUALITY PROOF

AQUA-PUREFILTERBOX

Eindelijk kunnen allergische mensen opnieuw zuivere
lucht inademen. De nieuwe stofzuiger zonder zak levert
100 % voelbaar verfriste lucht.
+ Het verfrissend andere filtersysteem:
+ AQUA-PURE-FILTERBOX met pollenfilter
+ HEPA13 filter
+ Micro-afvoerluchtfilter
+ 1700 Watt max.
+ 11 m grote actieradius
+ 8 m kabellengte
+ Automatische kabelopwikkeling
+ 360° Easy-Drive stuurrol
+ 2-voudige parkeerstand
+ Made in Germany

Spleetzuiger
220 mm

Leeg maken van
filterbox

Zonder zak

100 % voelbaar
verfriste lucht
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De THOMAS
perfect air
animal pure.
Perfect voor
eigenaars van dieren.

Turbomondstuk

Automatische
Kabelopwikkeling
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360° Easy-Drive
stuurrol

Mondstuk voor
dierenharen-kussens,
extra breed, 190 mm

0·

36

Tapijtmondstuk
omschakelaar,
met voetklik

QUALITY PROOF

AQUA-PUREFILTERBOX

Eindelijk krijgen eigenaars van dieren wat ze nodig hebben.
De nieuwe zakloze stofzuiger levert 100 % voelbaar
verfriste lucht.
+ Het verfrissend andere filtersysteem:
+ AQUA-PURE-FILTERBOX
+ HEPA13 filter
+ Micro-afvoerluchtfilter
+ Aktiefkoolfilter
+ Cross bumper
+ 1700 Watt max.
+ In de greep geïntegreerde
radioafstandsbediening voor de regeling
van de zuigkracht en de in-/uitschakeling
van het toestel
+ 11 m grote actieradius
+ 8 m kabellengte
+ Automatische kabelopwikkeling
+ 360° Easy-Drive stuurrol
+ 2-voudige parkeerstand
+ Made in Germany

Radioafstandsbediening Extra lang Spleetzuiger,
360 mm

Meubelpenseel met
draaischarnier

Leeg maken van
filterbox

100 % voelbaar
verfriste lucht

Zonder zak
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De perfect air
5-sterren kwaliteit.

QUALITY PROOF
1

2

3

4

5

Volgens de bepalingen nr 665/2013/EU voor het
energielabel en de richtlijnen voor het Eco-design
nr 666/2013/EU gelden artikel 1 en 2 niet voor
waszuigers en gecombineerde nat- en droogzuigers.
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100 % voelbaar verfriste lucht! Huisstof,
pollen, mijten, dierenharen en geurdeeltjes
worden eenvoudig in het water gebonden.
Perfect voor allergische mensen en
eigenaars van dieren.
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De HEPA13 filter met pollenfilter of
actieve koolfilter in verbinding met de
AQUA-PURE-FILTERBOX zorgen voor
een zuivere, verfriste afvoerlucht.
100 % voelbaar.
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Opname van water en vochtigheid zonder
de motor te beschadigen. Zo kan ook een
kleine hoeveelheid vloeistof tot 1 liter
snel met de stofzuiger opgenomen worden.
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Stofzuigen zonder stofzak-geen extra
kosten-geen onaangename verwijdering
van stofzakken.
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Constant hoog zuigvermogen telkens
wanneer u stofzuigt, dankzij de effectieve
AQUA-PURE-FILTERBOX.
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De zakloze stofzuiger mEt AQUA-PURE-FILTERBOX.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Type/verkoopbenaming
Keuringsteken
Techniek/gebruikseigenschappen
Spanning
Volt
Zekering
Ampère
Motorvermogen
Watt IEC/max.
Max. onderdruk
mbar
Reservoirvolume
ca. l
Vochtzuigsysteem
Wateropname
ca. l
Kabellengte
m
Actieradius
m
Uitrusting
Buis-/slangsysteem basisaccessoires
mm
Zuigslang met comfort-buisbocht
Telescopische roestvrij stalen buis
Parkeerstand
Automatische kabelopwikkeling
Traploze elektronische zuigkrachtregeling
Traploze elektronische zuigkrachtregeling
per afstandsbediening in de handgreep
ECO-fase
Touch-Tronic
Softtouch-functieschakelaar
Tapijtmondstuk met voetklik omschakelbaar
Turbomondstuk
Kussenmondstuk, 190 mm breed
Spleetzuiger
Spleetzuiger, extra lang
Ronde borstel met draaibaar scharnier
Sifonmondstuk
Cross Bumper
Matrassenmondstuk
Filtersysteem droogzuigbedrijf
AQUA-PURE-FILTERBOX
HEPA13 filter
Micro-afvoerluchtfilter
Polenfilter
Actieve koolfilter
Maten en gewichten :
toestellen / toestellen incl. karton
Lengte
mm
Breedte
mm
Hoogte
mm
Gewicht
kg
in serie

allergy pure

animal pure

230
16
1400 / 1700
280
1,8

230
16
1400 / 1700
280
1,8

1,8
8
11

1,8
8
11

32

32

–

–

–

–

467 / 540
318 / 395
294 / 440
7,5 /10,7

–

467 / 540
318 / 395
294 / 440
7,5 /11,5

als accessoire verkrijgbaar
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De garantie na de garantieperiode.

6

MAANDEN
GARANTIE

VERLENGING

Uw kostenloze garantieverlenging
met 6 maanden kan u activeren
onder www.thomas-register.net

Stofzuigen verfrissend anders.

Robert Thomas
Metall- und Elektrowerke GmbH & Co. KG
Postbox 1820 | D-57279 Neunkirchen/Siegerland
Hellerstr. 6 | D-57290 Neunkirchen/Siegerland
Phone +49 (0) 2735/788-0
Fax +49 (0) 2735/788-519
www.robert-thomas.net
info@robert-thomas.de
Belgie:
Tel.: 03605/9872
Fax: 03605/7682
thomas.sprl@skynet.be

