
Τεχνολογία 
Cyclone X

Τεχνολογία
Flash 40’ 

Ελαφρύς
Σχεδιασμός

Πέλμα Power 180° 
με φωτισμό LED

Σχεδιασμός 
Click & Clean

Νέα σκούπα stick Epic U-Force. 
Εντυπωσιακή εμφάνιση, άψογα αποτελέσματα, απίστευτη ευελιξία!



www.inventor.ac

Σχεδιασμός
Click & Clean

Με μια μόνο κίνηση ο κάδος αδειάζει 
στο λεπτό! Με τον προηγμένο 
σχεδιασμό Click & Clean διατηρείτε τη 
σκούπα σας σε εξαιρετική κατάσταση, 
καθώς με το συχνό καθαρισμό και 
άδειασμα του κάδου εξασφαλίζεται 
τόσο η υψηλή απόδοση της σκούπας 
όσο και η σωστή συντήρησή της.

Καθαρίστε το σπίτι σας χωρίς 
άγχος και δεσμεύσεις χάρη στην 
αυτονομία 40’* που σας προσφέρει 
η σκούπα Epic U-Force με την 
επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων 
Λιθίου 21.6V. Φροντίστε γρήγορα και 
αποτελεσματικά για την καθαριότητα 
του σπιτιού σας χωρίς  
να χρειάζεστε ρεύμα!

* Η διάρκεια 40’ αφορά στη λειτουργία 
της σκούπας στο χαμηλό επίπεδο ισχύος 
και ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις 
ανάγκες καθαριότητας του δαπέδου.

Τεχνολογία
Flash 40’

Ελαφρύς  
Σχεδιασμός

Το καθάρισμα του σπιτιού γίνεται 
πιο γρήγορο και άνετο από ποτέ! 
Η σκούπα stick Epic U-Force έχει 
ελαφρύ σχεδιασμό και βάρος 
μόλις 3 κιλά για να τη μεταφέρετε 
εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο. 
Χρησιμοποιείστε τη με άνεση και 
ευκολία ακόμη και στα πιο δύσκολα 
σημεία του σπιτιού, όπως κάτω από 
καναπέδες και κρεβάτια ή πίσω από 
στενά και δυσπρόσιτα σημεία.

Τεχνολογία
Cyclone X

Απολαύστε θεαματικά 
αποτελέσματα καθαριότητας με 
την τεχνολογία Cyclone X, καθώς 
η σκούπα stick αιχμαλωτίζει και 
το πιο μικρό σωματίδιο σκόνης 
προσφέροντας αστραφτερή 
καθαριότητα και υγιεινή 
ατμόσφαιρα στον χώρο σας. 
Χάρη στην εξελιγμένη κυκλωνική 
τεχνολογία ο αέρας περιστρέφεται 
διαρκώς με αποτέλεσμα η σκόνη 
να παγιδεύεται στον κάδο.

Πέλμα Power 180° 
με φωτισμό LED

Η σκούπα φτάνει σε σημεία που 
δεν θα πιστεύετε! Το εντυπωσιακό 
πέλμα Power 180° με φωτισμό 
LED και δυνατότητα κλίσης 180° 
προσφέρει απίστευτη ευελιξία 
στο καθάρισμα, αφού κινείται 
άνετα ανάμεσα στα έπιπλα, ακόμη 
και στα πιο δύσκολα σημεία. Ο 
φωτισμός LED σας υποδεικνύει 
σας υποδεικνύει τα σημεία που 
δεν πρέπει να παραλείψετε κατά 
τη διάρκεια του σκουπίσματος! Φορτιστής Mπαταρίας Aκροφύσιο ΕπίπλωνAκροφύσιο Εσοχών

4 Επιπλέον Εξαρτήματα

Βάση Tοίχου

Mοντέλο Τύπος 
Μπαταρίας

Ισχύς
(W)

Τάση 
Μπαταρίας (V)

Αυτονομία
(min)

Χωρητικότητα 
Κάδου (λίτρα)

Στάθμη 
Θορύβου [dB(A)]

Καθαρό 
Βάρος (kg)

Διαστάσεις  
(MxΒxY) (mm) 

EP-ST22 Ιόντων 
Λιθίου 150 21.6 40 0.3 80 3.0 188x235x1250


