
Vysávací jednotka s vysokým sacím výkonem, nízkou hlučností a přisávacím 
ventilem. Samočisticí systém filtrace GORETM.

B E A M  M U N D O

B M 2 8 5

NAHLÍŽECÍ OKÉNKO PRACHOVÉHO 
KANYSTRU 
Nahlížecí okénko na prachovém kanystru Vám umož-
ňuje snadnou kontrolu jeho zaplnění bez nutnosti jeho 
sejmutí. 

HE FLOW-THRU MOTORY
Vysoce účinné Thru-flow motory, které spotřebovávají 
až o 30 % méně energie než běžně používané By-Pass 
motory.

TLUMIČ VÝFUKU
Tlumič hluku umístěný na výfuku centrálního vysavače 
Vám zaručuje minimální hlučnost pro okolí při jeho 
používání.

SAMOČISTÍCÍ FILTR
Exkluzivní vertikálně pohyblivý samočistící filtr Beam 
spolu s GORETM technologií filtruje 98 % částic velikos-
ti 0,3 mikronu bez nutnosti nákupu jakýchkoliv sáčků! 
Beam samočistící filtr dokonale chrání motor a zaruču-
je tak dlouhou životnost a stálý vysoký 
výkon celého systému.

ODOLNÉ KOVOVÉ TĚLO AGREGÁTU 
Agregáty BEAM Mundo jsou vyrobeny z odolného 
kovového materiálu, který zaručuje dlouhou životnost 
celého stroje.

ERGONOMICKÁ RUKOJEŤ
Speciálně ergonomicky upravená a odlehčená rukojeť 
pro snadnější a příjemnější použití.

Průhledný prachový kanystr

Průhledný prachový kanystr Vám umožňuje
snadnou kontrolu jeho zaplnění bez nutnosti
jeho sejmutí.  

Upevnění prachového kanystru

Sejmutí a nasazení prachového kanystru
se provádní snadno lehkým pootočením
prachové nádoby.  

Jednotka s integrovanou
vysavačovou zásuvkou
vhodná  pro rodinné domy
s menší podlahovou plochou.
Samočisticí systém filtrace
GORETM. 

BEAM Platinum SC335

Zásuvka na agregátu 

Vysávací zásuvka umístěná přímo na agregátu
umožňuje vysávání v blízkosti agregátu
centrálního vysavače např. v garáži bez
potřeby vysavačové zásuvky nainstalované
do zdi.  

Samočistící filtr 

Exkluzivní vertikálně pohyblivý samočistící
filtr Beam spolu s GORETM technologií
filtruje 98 % částic velikosti 0,3 mikronu
bez nutnosti nákupu jakýchkoliv sáčků!
Beam samočistící filtr dokonale chrání
motor a zaručuje tak dlouhou
životnost a stálý vysoký výkon
celého systému.  

By-Pass motory

Nové By-Pass motory v centrálních
vysavačích Platinum mají delší životnost
a o třídu vyšší výkon než předešlá řada
motorů.  

Tlumič výfuku

Tlumič hluku umístěný na výfuku centrálního
vysavače Vám zaručuje minimální hlučnost
pro okolí při jeho používání. 

Okénko prachového kanystru

Nahlížecí okénko na prachovém kanystru
Vám umožňuje snadnou kontrolu jeho
zaplnění bez nutnosti jeho sejmutí.  

Vysávací jednotka
s vysokým sacím výkonem,
nízkou hlučností
a přisávacím ventilem. 

BEAM Mundo BM285

Tlumič výfuku

Tlumič hluku umístěný na výfuku centrálního
vysavače Vám zaručuje minimální hlučnost
pro okolí při jeho používání. 

HE Flow-Thru motory 

Vysoce účinné Thru-flow motory, které
spotřebovávají až o 30% méně energie než
běžně používané By-Pass motory.  

Samočistící filtr 

Exkluzivní vertikálně pohyblivý samočistící
filtr Beam spolu s GORETM technologií
filtruje 98 % částic velikosti 0,3 mikronu
bez nutnosti nákupu jakýchkoliv sáčků!
Beam samočistící filtr dokonale chrání
HE motor a zaručuje tak
dlouhou životnost a stálý
vysoký výkon celého systému.  



Model: BM285

Napětí (V) 230

Sací výkon (Airwatt) 605

Vzduchový výkon (l/s) 56

Sací podtlak (mm H2
O) 2920

Motor HE Flow-Thru

Rozměry (š x v) 280 x 890 mm

Parametry:

Objem prach. kanystru (l) 15

Quick Clean ventil ne

Typ filtrace vertikálně pohyblivá

Typ filtru samočistící filtr GORETM

Soft Start ano

Atlis - montážní systém ano

Anti - Carbon filtr ne

Anti - Vibration ne
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Model: BM265

Napětí (V)         230

605Sací výkon (Airwatt)

56Vzduchový výkon (l/s)

Sací podtlak (mm H
2
O) 2920

HE Flow - ThruMotor

Rozměry (š x v)          28 cm x 54 cm

Parametry:

Typ filtrace
23 L papírový 

sáček

BEAM Mundo BM265
Sáčková vysávací jednotka s vysokým
sacím výkonem, nízkou hlučností
a přisávacím ventilem. 

Distributor:

Model: BM285

15Objem prach. kanystru (l)

Quick Clean ventil bez napájení

Filtrace
samočistící
filtr Gore™

BEAM Mundo BM285
Vysávací jednotka s vysokým sacím
výkonem, nízkou hlučností a přisávacím
ventilem. 

Napětí (V)       230

605Sací výkon (Airwatt)

56Vzduchový výkon (l/s)

Sací podtlak (mm H
2
O) 2920

Motor

Rozměry (š x v)           28 cm x 89 cm

Parametry:

HEFlow-Thru


