Kloten, wrzesień 2017
Monovac Freedom: Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho – pełny opis
Czyszczenie bez granic

Monovac Freedom: technologiczny skok ku wolności
Monovac Freedom oferuje dużo więcej pod wszystkimi względami: moc ssania, zasięg i
parametry techniczne. Dzięki turbinie ssącej o mocy 320 W jest to obecnie najmocniejszy
odkurzacz w swojej klasie. Brzmi futurystycznie, ale to prawda: odkurzacz można włączać i
wyłączać jednym dotknięciem uchwytu. To, czego mu brakuje, jest jednocześnie jego
największą zaletą – nowy Monovac Freedom nie ma kabla.
Moc, która nigdy się nie kończy – dzięki wbudowanemu na stałe akumulatorowi litowożelazowo-fosforanowemu (opracowanemu przez firmę Wetrok)
Monovac Freedom jest nie tylko silny, ale i wytrwały: turbina ssąca 320 W zapewnia skumulowaną
moc na 45 minut pracy po pełnym naładowaniu akumulatora. Dzięki temu można szybko i łatwo
oczyścić z kurzu nawet duże powierzchnie. Efekt: maksymalna moc ssąca, minimalny czas
czyszczenia. Specjalnie na potrzeby odkurzacza Monovac Freedom specjaliści Wetrok opracowali
akumulator litowo-żelazowo-fosforanowy. Oferuje on najwyższy poziom bezpieczeństwa,
maksymalną moc ssania i można go łatwo i szybko naładować za pomocą zewnętrznej ładowarki.
Cykl ładowania można powtórzyć ponad 2000 razy, ponieważ akumulator litowo-żelazowofosforanowy charakteryzuje się wyjątkową trwałością.
Brak kabla, brak niebezpieczeństwa wypadku
Monovac Freedom znakomicie sprawdza się w pomieszczeniach z dużą ilością mebli. Porusza się
po nich zwinne, jest elastyczny i niewywrotny. Dzięki wbudowanemu na stałe akumulatorowi
problemem nie są nawet pomieszczenia bez gniazdek elektrycznych. Kolejna zaleta: brak kabla
wyklucza niebezpieczeństwo potknięcia. Monovac Freedom zapewnia bezpieczny i nowatorski
sposób pracy.
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Funkcja Touch’n’Clean: do 30% mniejsze zużycie energii
Dzięki funkcji Touch’n’Clean odkurzacz Monovac Freedom to długo oczekiwane rozwiązanie
umożliwiające ergonomiczne i ekologiczne odkurzanie na sucho. Sposób działania: Uchwytem
Monovac Freedom steruje się dotykowo: wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz. A
potem puścić, aby się wyłączył. Tak zwana funkcja Touch’n’Clean to przełom technologiczny na
rynku odkurzaczy do pracy na sucho. Wyjątkowa funkcja Start-Stop wspomaga ergonomiczną
obsługę. Przyczynia się ona również do znacznego wzrostu efektywności energetycznej: bierna
praca odkurzacza przy włączonym silniku należy już do przeszłości – odkurzacz pracuje tylko
wówczas, gdy rzeczywiście jest używany. Funkcja umożliwia obniżenie zużycia prądu nawet o
30%.
Idealny do hoteli i placówek służby zdrowia
Higieniczne, ciche i niezakłócające codziennych zajęć – takie powinny być urządzenia czyszczące
dla placówek służby zdrowia i obiektów hotelowych. Monovac Freedom perfekcyjnie spełnia te
właśnie wymogi: dzięki minimalnemu poziomowi hałasu nie powoduje zakłóceń nawet w strefach
wymagających zachowania ciszy, nie przeszkadza też osobom znajdującym się w pobliżu. Oparta
na badaniach fizycznych technologia „Defined Air Pressure” (DAP) steruje strumieniem oraz
ciśnieniem powietrza i zapewnia w ten sposób maksymalną siłę ssania przy najlepszych
parametrach izolacji dźwiękowej.
Dbałość o higienę: dodatkowy filtr HEPA 13 umożliwia jeszcze bardziej precyzyjne filtrowanie
kurzu i bakterii. Pakiet mocy, który potrafi cicho pracować – Monovac Freedom to niezastąpiony
pomocnik.
Nominowany do nagrody CMS Purus Innovation Award
Monovac Freedom i Wetrok Granuline to dwa zgłoszone przez firmę Wetrok produkty nominowane
do nagrody Purus Innovation Award 2017. Nagroda za innowacje jest przyznawana inteligentnym
produktom i rozwiązaniom z okazji targów Cleaning Management Services w Berlinie. Podstawy
nominacji: Wetrok dostarcza innowacyjne rozwiązania, które nie tylko wykorzystują
najnowocześniejszą technologię, ale także ułatwiają pracę użytkownikom.
((3 773 znaków ze spacjami))
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Kloten, wrzesień 2017

Monovac Freedom: Akumulatorowy odkurzacz do pracy na sucho – opis skrócony
Czyszczenie bez granic

Monovac Freedom: technologiczny skok ku wolności
Bezprzewodowy odkurzacz Monovac Freedom oferuje dużo więcej pod wszystkimi względami:
moc ssania, zasięg i parametry techniczne. Dzięki turbinie ssącej o mocy 320 W jest to obecnie
najmocniejszy odkurzacz w swojej klasie. Czas pracy 45 minut po pełnym naładowaniu
akumulatora pozwala szybko i łatwo oczyścić z kurzu nawet duże powierzchnie.
Specjalnie na potrzeby odkurzacza Monovac Freedom specjaliści Wetrok opracowali akumulator
litowo-żelazowo-fosforanowy. Oferuje on najwyższy poziom bezpieczeństwa, maksymalną moc
ssania i można go łatwo i szybko naładować za pomocą zewnętrznej ładowarki.
Kolejny atut: brak kabla znacznie zmniejsza ryzyko potknięcia. Uchwytem Monovac Freedom
steruje się dotykowo: wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz. A potem puścić, aby
się wyłączył. To zasługa rewolucyjnej technologii Touch’n’Clean. Funkcja umożliwia obniżenie
zużycia prądu nawet o 30%. Odkurzacz pracuje tylko wówczas, gdy rzeczywiście jest używany.
Pakiet mocy, który potrafi cicho pracować: technologia «Defined Air Pressure» obniża poziom
hałasu do minimum, dzięki czemu Freedom nie stanowi czynnika zakłócającego nawet w strefach
wymagających zachowania ciszy.
Monovac Freedom i Wetrok Granuline to dwa zgłoszone przez firmę Wetrok produkty nominowane
do nagrody Purus Innovation Award 2017. Nagroda za innowacje przyznawana inteligentnym
produktom i rozwiązaniom z okazji targów CMS w Berlinie. Podstawy nominacji: Wetrok dostarcza
innowacyjne rozwiązania, które nie tylko wykorzystują najnowocześniejszą technologię, ale także
ułatwiają pracę użytkownikom.
((1 644 znaków ze spacjami))
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((Legenda – Funkcja Touch’n’Clean))
Ergonomiczna funkcja Touch’n’Clean: wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz. A
potem puścić, aby się wyłączył.
((Legenda – Widok 3D))
Właściwości takie jak funkcja Touch’n’Clean, wbudowany na stałe akumulator litowy czy
opcjonalny filtr HEPA sprawiają, że odkurzacz Monovac Freedom to nowoczesny partner w
pracach związanych z czyszczeniem.
((Legenda – Zdjęcie produktu))
Pełna moc naprzód: Monovac Freedom to obecnie najmocniejsze urządzenie w klasie odkurzaczy
akumulatorowych.
((Legenda – Zdjęcie – Zastosowanie))
Brak kabla, brak niebezpieczeństwa potknięcia. Bezprzewodowy Monovac Freedom minimalizuje
ryzyko wypadku spowodowanego potknięciem i sprawnie porusza się nawet w pomieszczeniach z
dużą ilością mebli.

Więcej informacji dla dziennikarzy oraz osoby kontaktowe w sprawie zdjęć nadających się
do druku:
Nadja Grendelmeier, Kommunikation & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, 043 255 51 28
www.wetrok.com
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