Monovac Freedom
0% kabla. 100% mocy. 100% swobody.
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Monovac Freedom:
dotąd i jeszcze dalej
Własne horyzonty zamiast ograniczeń? Bezprzewodowy Monovac Freedom otwiera nowy wymiar
odkurzania na sucho. To świat pełnej elastyczności, braku ograniczeń promienia roboczego i mocy ssania.
Dzięki funkcji Touch’n’Clean Freedom reaguje na każdy dotyk. Wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić
odkurzacz. A potem puścić, aby się wyłączył. Teraz można pracować: bez kabla, ale z potężną mocą ssania.
Minęły już czasy uzależnienia od zasięgu kabla – czas zdefiniować własny horyzont!

Monovac Freedom:
nieograniczona moc
Freedom zapewnia perfekcyjne połączenie doskonałej wydajności czyszczenia powierzchni i długości czasu
pracy. Wbudowany na stałe akumulator zapewnia większą wydajność – non plus ultra w zakresie mocy i
wytrzymałości. Czas pracy 45 minut po pełnym naładowaniu sprawia, że Monovac Freedom zajmuje czołową
pozycję na rynku odkurzaczy akumulatorowych. W ten sposób można szybko usunąć kurz nawet z dużych
powierzchni. To mocne urządzenie potrafi być również bardzo ciche: nawet w strefach wymagających
zachowania ciszy Monovac Freedom nie powoduje zakłóceń dzięki minimalnemu poziomowi hałasu.

Obsługa dotykowa: automatyczny
uchwyt «Touch'n'Clean»
Wydajność bez pracy jałowej: wystarczy dotknąć
automatycznego uchwytu, aby uruchomić Monovac
Freedom. Puszczenie automatycznego uchwytu powoduje
automatyczne wyłączenie silnika. Zalety: ciche przestoje bez
zużycia prądu.

Brak kabla, brak niebezpieczeństwa
potknięcia: bezpiecznie jak nigdy dotąd
Plątanina kabli? Nie ma mowy. Odkurzacz akumulatorowy to
gwarancja sprawnego i elastycznego poruszania się po obiektach z dużą ilością mebli. Brawurowo pokonuje wszelkie zakamarki i powierzchnie z wieloma przeszkodami, takimi jak krzesła
czy progi. Kolejny atut: Bezprzewodowy odkurzacz znacznie
zmniejsza ryzyko wypadku spowodowanego potknięciem.

Duży filtr wstępny:
czyste powietrze wylotowe
Filtr wstępny (klasy M) o powierzchni 3'200 cm2
zatrzymuje kurz i bez oporu przepuszcza powietrze.
Chroni w ten sposób silnik przed zanieczyszczeniem,
zapewniając jego długą żywotność. Czyste powietrze
wylotowe jest wydmuchiwane górą, przez co nie
powoduje wzbijania kurzu z podłogi.

Odkurzacz przekonuje wydajnością i efektywnością czyszczenia powierzchni.
Zastosowanie Monovac Freedom wydaje się nie mieć granic. Nie istnieją dla niego żadne przeszkody
i nie potrzebuje gniazdka elektrycznego.
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„Defined Air Pressure”: strumień
powietrza z maksymalną wydajnością
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.

Akumulator litowo-żelazowo
-fosforanowy: opracowany
przez firmę Wetrok
Akumulator litowo-żelazowofosforanowy, wbudowany na stałe
w odkurzaczu Freedom, został
zaprojektowany przez ﬁrmę Wetrok
specjalnie z myślą o tym modelu
odkurzacza. Zewnętrzna ładowarka
umożliwia szybkie i łatwe ładowanie
akumulatora. Zarówno częściowe,
jak i całkowite. Akumulator litowożelazowo-fosforanowy można
naładować całkowicie ponad 2000 razy.
W przypadku odkurzacza Freedom
uszkodzenie lub zgubienie baterii nie jest
problemem – to zasługa wbudowanego
na stałe akumulatora.

Stateczny towarzysz:
niewywrotny i zwinny
Owalny kształt i nisko umiejscowiony punkt ciężkości sprawiają,
że ten prawdziwy pakiet mocy jest niewywrotny i porusza się z
dużą zwrotnością. Turbina i akumulator są zamontowane w dolnej
części odkurzacza, a niskie umiejscowienie punktu ciężkości
zapewnia optymalną stabilność.

Czystość na długo:
opcjonalny filtr HEPA 13
Z dodatkowym ﬁltrem HEPA 13 odkurzacz jeszcze dokładniej
ﬁltruje kurz i bakterie oraz usuwa większe zanieczyszczenia.
Dzięki temu Monovac bez problemu sprawdza się również w
obszarach o podwyższonych wymogach higienicznych.

Monovac Freedom:
tajna broń placówek
służby zdrowia
Cicha praca i czystość na długo –
takie są wymagania stawiane wobec
sprzętu do czyszczenia w służbie
zdrowia. Tak się składa, że są to
właśnie zalety odkurzacza Monovac
Freedom. To idealny pomocnik w
pracach związanych z czyszczeniem
w strefach o podwyższonych
wymogach higienicznych oraz
wymagających zachowania ciszy.
Jest on tak cichy, że odgłos jego
pracy nikomu nie przeszkadza –
nawet ludziom znajdującym się w
najbliższym otoczeniu odkurzacza.
Dodatkowy ﬁltr HEPA 13 umożliwia
jeszcze bardziej precyzyjne
ﬁltrowanie kurzu i bakterii.

Monovac Freedom: pięć atutów gwarantujących nieograniczoną swobodę
•
•
•
•
•

Bezkonkurencyjny czas pracy – 45 minut po pełnym naładowaniu
Touch’n’Clean: funkcja dotykowego wyłączania i włączania zintegrowana w uchwycie
Brak przewodu: koniec z wypadkami i plątaniną kabli
Wyjątkowo cichy, idealny do stref wymagających zachowania ciszy
Higieniczny dzięki opcjonalnemu filtrowi HEPA-13

Nieograniczona moc: najnowocześniejszy silnik ssący o mocy 320 W sprawia, że Monovac Freedom
jest obecnie najmocniejszym urządzeniem w klasie odkurzaczy akumulatorowych.

Lithium-Power & Touch’n’Clean:
włącz, odkurz, wyłącz
Sposób działania
•
•

Wystarczy dotknąć uchwytu, by uruchomić odkurzacz.
A potem puścić, aby się wyłączył.

Efekt: Odkurzacz pracuje tylko wtedy, gdy rzeczywiście odkurza.
Powoduje to znaczne wydłużenie realnego czasu pracy odkurzacza
Freedom w porównaniu do zwykłych odkurzaczy akumulatorowych.
Dodatkowo dzięki intuicyjno-ergonomicznej obsłudze sprzątanie znowu
jest proste. Postęp technologiczny, który cieszy.

Do 30% mniejsze zużycie energii
Podczas krótkich przerw w pracy odkurzacze często stoją bezczynnie,
a ich silnik nadal pracuje. Freedom zapobiega niepotrzebnemu zużyciu
energii dzięki funkcji Touch'n'Clean zintegrowanej w uchwycie: silnik
pracuje tylko wtedy, gdy urządzenie rzeczywiście jest używane.
Funkcja umożliwia obniżenie zużycia prądu nawet o 30% i odpowiednie
wydłużenie okresu eksploatacji. To istotny atut ekologiczny i
ekonomiczny.

Funkcja Stand by
Jeśli odkurzacz nie porusza się przez 5 minut, przechodzi
automatycznie do trybu oczekiwania. Nawet niewielki ruch wystarczy,
aby Freedom był ponownie gotowy do startu – i dalszej pracy.
Nowy inteligentny system zarządzania akumulatorem reguluje pobór
energii, aby zagwarantować maksymalną moc przez cały okres pracy
urządzenia. Funkcja Touch’n’Clean to gwarancja elastyczności i tylko
jeden kierunek pracy: do przodu.

Wyposażenie podstawowe
Ssawka uniwersalna 30
Rura teleskopowa M/D
Wąż M/D kompl.
Filtr wstępny Monovac/Durovac
Filtr wylotowy Monovac

Monovac
Model: Freedom
Nr art.: 40770

Ssawka szczelinowa M/D
Ssawka do pokryć tapicerskich M/D
Wskaźnik stanu naładowania LED
Ładowarka
Uchwyt Touch’n’Clean

Worek z włókna Monovac/Durovac

Dane techniczne
Pojemność użytkowa
Waga
Wysokość całkowita
Długość całkowita
Szerokość całkowita
Próżnia
Ilość tłoczonego powietrza
Moc silnika ssącego
Poziom mocy akustycznej (EN ISO 3741)
Poziom ciśnienia akustycznego (EN ISO 3741)
Napięcie znamionowe
Akumulator litowy
Czas pracy
Czas pełnego ładowania

Dysze
41600
41601
41602
41604
41605
41616
41617
41618
41619
41620
41625
41630
41631

Ssawka uniwersalna 30
Ssawka uniwersalna 50
Ssawka uniwersalna Basic
Ssawka rolkowa 30
Ssawka rolkowa 36
Ssawka szczelinowa M/D
Ssawka do pokryć tapicerskich M/D
Ssawka szczotkowa M/D
Ssawka do grzejników M/D
Uniwersalna ssawka ze szczotką M/D
Zestaw ssawek 35
Złączka 35/37
Złączka 37/35

Worki do odkurzaczy
42613 Worek z włókna M/D 6 litrów (10 szt.)

Monovac Freedom nie ogranicza horyzontów ani fantazji –
zobacz Touch'n'Clean w akcji:
Obejrzyj film

www.wetrok.com
Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, tel. +41 43 255 51 51, faks +41 43 255 53 79
Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wiedeń, tel. 0800 20 48 68, faks 0800 20 48 78
Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, tel. +49 2171 398-0, faks +49 2171 398-100
Wetrok Polska S.A. ul. Ła¸czyny 4, PL-02-820 Warszawa, tel. +48 22 331 20 50, faks +48 22 331 20 60
Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, tel. +46 8 444 34 00, faks +46 8 444 34 01

3l
8,0 kg
38 cm
40 cm
32 cm
120 mbar
30,7 l/s
320 W
65 dB(A)
53 dB(A)
36 V
36 V/ 8,8 Ah
¾h
4 1/2 h

Rury i węże
41636 Rura M/D 50 cm
41635 Przedłużenie rury 25 cm
41637 Rura teleskopowa M/D
41640 Wąż M/D kompl.
41642 Wąż antystatyczny M/D kpl.

Filtry
42083
42084
42086
42087

Filtr wstępny M/D
Filtr wstępny M/D nadający się do prania
Filtr HEPA 13 Monovac
Filtr wylotowy Monovac

Akcesoria
36922 Ładowarka Freedom
42031 Nakładki zapachowe (10 szt.)
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