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BEAM Alliance 
viimeisteltyja yksityiskohtia 

HE-moottori 
Tehokas HE-moottori loytyy jokaisesta BEAM Alliance 

-keskusyksikosta. Moottorit tarjoavat parempaa suorituskykya

kayttaen 30 % vahemman energiaa kuin perinteinen

keskuspolynimurijarjestelma.

Koneimurasia 
Koneimurasia avautuu helposti sormenpaan 

kosketuksella. BEAM Alliance -keskusyksikoissa 

on uutuutena mahdollista kayttaa 

kahvakaynnistysta ja tehonsaatoa suoraan 

koneimurasiasta. Kayta koneimurasiaa 

siivoukseen keskusyksikon lahella. 

Pikalukittava 
lapinakyva roskasaililo 
Paina koneen molemmilta puolilta roskasailion 

lukitusrengasta ja veda alas tyhjentaaksesi 

saililo. Roskasailio on helppo laittaa paikoilleen 

vaikka yhdella kadella: nostat vain sailion 

pohjasta ja sailio lukittuu paikoilleen - helppoa 

eiko totta? 

Alykas LED -naytto 
Valaistu naytto kertoo keskuspolyn

imurin toiminnoista ja mm. roska

sailion tyhjennystarpeen. Kuvassa 

on Alliance 700 TC -kone. 

HEPA -suodatin 
HEPA -suodatin on lisavaruste, minka voit 

lisata BEAM Alliance -koneisiin, mikali poiston 

tekeminen on vaikeaa tai kyseessa on esim. 

kerrostalo. 

ltsepuhdistuva 
suodatin 
Erinomainen BEAM -itsepuhdistuva suodatin, 

joka on GORE-TEX™ -tekniikkaa, suodattaa 

98 % 0,3 mikrometrin kokoisista partikkeleista 

ilman, etta sinun tarvitsee ostaa erillisia 

suodatinpusseja. BEAM -itsepuhdistuva 

suodatin suojaa tehokasta moottoria, 

pidentaa laitteen kayttoikaa ja sailyttaa hyvan 

imun pitkaan. 
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BEAM Alliance 
siivousvalinesarjat 

Letkukahva 
Alliance -keskusyksikko 

kommunikoi ergonomisen 

letkukahvan kanssa ja kertoo jarjestelman 

suorituskyvysta samalla kun imuroit. Voit 

saataa imutehoa helposti. Virtanapista voit 

myos sammuttaa tai kaynnistaa 

keskusyksikon. 

Lattiamattosuulake
yhdistelma 
Voit vaihtaa harjan 

paalle ja pois 

helposti vain 

napin painalluksella. 

Keskus
yksikOt 

Alliance TC 700 
BEAM -huippumalli, joka on suunniteltu 

suurille perheille ja suuriin koteihin yli 

400 m2. Yhdistaa vahvan suorituskyvyn 

tyylikkaaseen Smart Screen -tekniikkaan, 

tarjoaa taydellisen jarjestelman val

vonnan. Keskusyksikko muodostaa 

yhteyden letkun kahvaan ja tarjoaa 

mahdollisuuden saataa imutehoa ja 

saada ilmoitus koneen toiminnasta. 

'c+x)' 
P LU S X AWARD• 

.. , ' 

Innovation 

High Quality 

Design 

Ease of Use 

'- Functionality 

Monitoimisuulake 
Kasikahvassa on paikka monitoimisuulakkeelle. 

Parkettisuulake 
Alliance -parkettisuulakkeetta on kevyt kayttaa, 

koska siina on luonnonharja ja pyorat alla. 

Yhteensopiva Alliance ja Easy Grip -jatkovarsien 

kanssa. 

Alliance -siivousletkut 
Siivousvalinesarjoja on saatavilla 9 ja 10,6 

metrin letkuilla. BEAM Alliance -tehon

saatoletku on yhteensopiva vain BEAM 

Alliance -keskusyksikoiden kanssa. 

S8625 TC 700 

10 V 10 v 

1650 1760 

660 730 

48,7 52,9 

3250 3610 

perus edistynyt 

60-68 dB 60-68 dB 

38x88 38x102 

Takuu keskusyksikolle • 

Sahkoteho, max. (W) 

lmuteho, max. (W) 

llmavirtaus (I/s) 

Alipaine (mm/vp) 

LED-naytto 

Aanitaso (ASTM, IEC) •• 

Mital (cm) 

Pehmea kaynnistys on on 

• Ti;ikuu alkaa koneen valmistuspaivasta. 
•• Aanitaso riippuu kaytetysta imutehosta ja mittauspaikasta. 

Alliance SB 625 
Uusi, tilaa saastava kompakti muotoilu 

ja hyva imuteho seka innovatiiviset 

ominaisuudet pieneen ja keskikokoiseen 

n. 250 m2 taloon. lntegroitu LED-naytto, 

jossa on tyylikas 360° valorengas. 

Keskusyksikko muodostaa yhteyden 

letkun kahvaan ja ta�oaa mahdollisuuden 

saataa imutehoa ja saada ilmoitus 

koneen toiminnasta.
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BEAM 
siivousviilinesarjat 

EasyGrip -sarjat 
liukuvalla tehonsaadolla 
EasyGrip -sarjoissa on moottorin tehonsaato 
kahvassa, teleskooppivarsi, lattiamatto-, parketti
ja monitoimisuulake (+ pidike sil/e kahvassa), 
letku seka letkuteline. EasyGrip on yhteensopiva 
BM, SC ja Alliance -sarjojen koneiden kanssa. 

060-894
060-895

letkun pituus 
9m 
10 ,6m 
 

Deluxe -sarjat on/off 
-kahvakaynnistyksella
Deluxe -sarjoissa on teleskooppivarsi, on/off -
kahvakaynnistys, lattiamatto-, poly-, rako- ja 
tekstiilisuulake, letku seka letkuteline. 

Deluxe -sarjat 
toimivat kaikissa 
BEAM -koneissa. 

Kevyt ja ergonominen 
kahva on helppo kayttaa. 
EasyGrip -sarjan kahvasta 
voi saataa koneen tehoa 

tarpeen mukaan, silla 
kahvassa on 

portaaton tehonsaati:i. 

EasyGrip -sarjassa on 
monitoimisuulakkeelle 

nappara pidike kahvassa. 

Lukittava alumiininen 
jatkovarsi on kevyt ja 

helppo kayttaa. Voit saataa 

varressa olevasta 
painikkeesta. 

Kiertymati:in letku 
helpottaa siivousta. 

Letkuteline tulee 
sarjojen mukana. 

mero letkun pituus 

Voit vaihtaa suulakkeen 
harjan paalle ja pois 

helposti napin painalluksella. 

060-815 9 m 
060-816 10 m 
060-818 12 m 

Rasiakaynnisteiset sarjat 
Rasiakaynnisteisissa sarjoissa on 
teleskooppivarsi, lattiamatto-, poly-, rako
ja tekstiilisuulake, letku seka letkuteline. 

mero letkun pituus 
060-038
060-032

9m 
12 m 








