
Aero 
Vysavač ETA Aero je praktický vysavač s ECO motorem pro úsporu elektrické energie 
vhodný pro každodenní vysávání.
Tento pomocník kompaktních rozměrů má vysokou účinnost vysávání, a to zejména  
na hladkých podlahách. Sací výkon lze jednoduše regulovat pomocí středového  
posuvníku a potěší také signalizace plnosti prachového sáčku.

Měkčená pojezdová kolečka jsou šetrná k hladkým podlahám. Jednoduché a pohodlné 
používání obstará přední otočné kolečko pro plynulý pohyb vysavače a akční rádius  
8 metrů, díky němuž nemusíte vysavač neustále přepínat do jiných elektrických  
zásuvek.

Při uskladnění vysavače oceníte možnost vybrat si ze dvou parkovacích poloh a jeho 
kompaktní rozměry.

• ECO motor s nižším příkonem pro úsporu elektrické energie
• Vysoká účinnost vysávání
• Praktické rozměry a nižší hmotnost umožňují snadné skladování  

a jednoduchou manipulaci
• Signalizace plnosti prachového sáčku 
• Elektronická regulace pro optimální nastavení sacího výkonu 
• Mechanická regulace na držadle hadice zajistí okamžité snížení  

sacího výkonu
• Měkčená pojezdová kolečka šetrná k hladkým podlahám  

(např. dřevěné, plovoucí, PVC, vinyl, linoleum, marmoleum apod.) 
• Akční rádius až 8 m
• Délka napájecího kabelu 5 m
• Otočné kolečko o 360° pro snadné otáčení vysavače poskytující  

elegantní a plynulý pohyb do všech stran
• 2 parkovací polohy podlahové hubice pro snazší uskladnění vysavače
• Praktická integrovaná rukojeť pro snadnější přenášení
• Automatické navíjení napájecího kabelu
• Ochrana proti přehřátí motoru - aktivně ochrání el. motor před  

poškozením (tzv. přisávání)
• Bezpečnostní pojistka chybějícího sáčku
• Připojovací průměr příslušenství 35 mm

ETA 0500 90000    SÁČKOVÝ VYSAVAČ

PŘÍSLUŠENSTVÍ SOUČÁSTÍ BALENÍ 
• Univerzální podlahová hubice s výsuvným kartáčem
• Parketová hubice na tvrdé podlahy (např. parkety, plovoucí podlaha, dlažba, lino)
• Sací kovová teleskopická trubka umožňující ideální nastavení výšky pro uživatele
• Polštářová hubice - šetrně vysaje měkké textilní povrchy, jako je čalounění či polštáře
• Štěrbinová hubice - je vhodná pro vysávání v úzkých a těžko přístupných místech 

(např. v žebrech radiátorů, za nábytkem atd.)
• Kartáček s jemnými štětinkami pomáhá při úklidu na místech, která potřebujete 

šetrně zbavit prachu nebo pavučin (na nábytku, zdech či obrazech)

DOKOUPITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Hepa filtr; ETA050000110
• Mikrofiltr vstupní; ETA050000020
• Univerzální sáček UniBag + adaptér č.11; ETA990068010 (startovací sada)
• Univerzální sáček UniBag, 4 ks; ETA990068000



CHARAKTERISTIKA:

PARAMETRY
• Napájení ~ 230 V
• Příkon 1200 W
• Objem prostoru prachového sáčku 2 l
• Hlučnost 80 dB(A) re 1pW

FILTRACE
• Kvalitní HEPA filtr
• 1 ks mikrofiltru - ochranný vstupní motorový 
• Syntetický prachový sáček

LOGISTICKÁ DATA: 

ROzMěRY VýROBKU:
• Hmotnost (kg): 5,14
• Výška (cm): 21,00
• Šířka (cm): 38,50
• Hloubka (cm): 26,50 

ROzMěRY BALENÍ:
• Hmotnost (kg): 6,35
• Výška (cm): 28,50
• Šířka (cm): 51,50
• Hloubka (cm): 31,00
• EAN: 8590393251988
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