
Küldetésünk nagyon egyszerű.  
Olyan probélmákat oldunk meg, 
amelyek fölött mások elsiklanának.



Dyson V6 digitális motortechnológia  
A Dyson vezetéknélküli porszívók a gyár saját 
fejlesztésű digitális motorjaival vannak ellátva (DDM). 
Ez az erőteljes, impulzus technológiával és neodímium 
mágnessel működő digitális motor percenkénti 110 
000-szeres fordulatra képes. Összehasonlítás képpen 
ez a szám 5-ször magasabb, mint a Forma 1-es autók 
fordulatszáma.    
A motor kis mérete teszi lehetővé, hogy maga a készülék 
is kicsi és könnyű legyen. Ereje ugyanakkor akár 3-szor 
magasabb, mint más vezeték nélküli porszívóké.      

A lapátkerék szénnel 
megerősített műanyagból 
készült. 

A lapátkerék mozgása 
erőteljes elektromágneses 
mezőt hoz létre. 

Neodímium mágnesekből 
készült forgórész pörgeti fel a 
lapátkereket 110 000 ford./
perces sebességre.

Alaplapra integrált 
mikroprocesszor, amelynek 
frekvenciája a 3000 impulzus/ 
másodpercet is elérheti. 

A legerősebb vezeték  
nélküli porszívó*

*Az 5 legeladottabb márka vezeték nélküli készülékeit figyelembe 
véve. A teszt az EN60312-1 rendelet 5.8-as és 5.9-es cikkelyén 
alapszik. 

A Dyson saját gyártású
V6-os motorjával.



Direct drive motorizált tisztító fej 
A Direct drive motorizált tisztító fej erőteljes motorjának 
hála mélyebbre hatol a szőnyeg anyagába, így a 
makacs szennyeződéseket is képes fellazítani és 
felszívni. 

Nylon kefesor  
A puha nylon kefesor forgás 
közben mélyebbre hatol a 
szőnyeg anyagába, így a 
makacs szennyeződéseket is 
képes fellazítani és felszívni.

Puha velúr borítás  
Megvédi a bútort és 
a falakat a fejjel való 
érintkezéstől.

Szénszálas kefesor 
A fej teljes 
szélességében 
végigfutó antisztatikus 
szénszálas kefesorok 
a finom szemű 
por begyűjtésére 
alkalmasak.Elektromos motor

Fluffy soft roller tisztító fej  
Kifejezetten kemény padlóra kifejlesztett motorizált 
tisztítófej. Felszívja az egészen apró és a nagyobb 
konyhai és háztartási szennyeződéseket is. 

Szénszálas kefesor 
A négy sorban elhelyezett antisztatikus 
szénszálas kefe folyamatosan érinti a padlót, 
így nem menekülhet előle a legapróbb 
szemű por sem, még az örök nehézséget 
jelentő fugákból sem.

Puha hengerrel bevont 
tisztító henger  
A párnázott anyaggal bevont 
forgó kefe nem tolja maga 
előtt a nagyobb konyhai 
szennyeződéseket, mint más 
szívófejek. Úgy tervezték, 
hogy könnyedén felszívja a 
port, a morzsát de akár a 
gabonapelyhet is.

Elektromos motor 
A motor a kefe hengerének 
középpontjában helyezkedik el, ami 
segíti a súlyelosztást és könnyeddé 
teszi a fej használatát.



Boost-mód 
Fokozott szívóteljesítmény - a nehezebb feladathoz.

Higiénikus portartály ürítés
Csak nyomja meg a gombot, az ürítés 
automatikus.

Li-Ion akkumulátor 
A saját fejlesztésű Li-Ion akkumulátort hosszú távú 
működésre és a szívóerő megtartására fejlesztették ki.

Digitális motor 
A Dyson vezetéknélküli porszívók a Dyson V6 digitális 
motorjaival vannak ellátva.

2 Tier Radial™ Ciklon Technológiája
15 körkörösen, két szinten elhelyezett ciklonnal, amely 
minden eddiginél több és apróbb port képes kiszűrni, és 
a tartályba szívni.  

A Dyson V6 tipusú vezetéknélküli porszívók előnyei:

Motorizált tisztítófej; erős szennyeződésekre alkalmos tisztítófej. 
Működésnek 2 módja van: takarékos – 20 perc szünetmentes 
működés motorizált tisztítófej nélkül, 17 perc működés motorizált tisz-
títófejjel; Boost módban – 6 perc motorizált tisztítófej nélkül, valamint 
motorizált tisztítófejjel.

Fluffy Soft roller, tisztítófej szénszálas kefesorral. Működésnek 2 módja 
van: takarékos – 20 perc szünetmentes működés Fluffy tisztítófej 
nélkül, 16 perc működés Fluffy tisztítófejjel; Boost módban – 6 perc.

Motorizált tisztítófej; mini motorizált tisztítófej. Működésnek 2 
módja van: takarékos – 20 perc szünetmentes működés motorizált 
tisztítófej nélkül, 17 perc működés motorizált tisztítófejjel; Boost 
módban – 6 perc.

Direct drive motorizált tisztítófej, Fluffy Soft roller tisztítófej, mini 
motorizált tisztítófej. Kiegészítő filter. Működésnek 2 módja van: ta-
karékos – 20 perc szünetmentes működés tisztítófejek nélkül, 16 perc 
működés tisztítófejekkel; Boost módban – 6 perc.

Direct drive motorizált tisztítófej, Hard floor keménypadlóra való tisz-
títófej, mini motorizált tisztítófej. Kiegészítő filter. Működésnek 2 módja 
van: takarékos – 20 perc szünetmentes működés Direct drive tisztítófej 
nélkül, 14 perc működés Direct drive tisztítófejjel; Boost módban – 6 
perc.

V6 animalpro

V6 total clean

V6 absolute

V6

V6 fluffy

 Dyson V6 modellek 

2 év garancia 
A Dyson a vezeték nélküli porszívóira 2 év 
teljeskörű garanciát vállal.



animalpro
A legerősebb vezeték  
nélküli porszívó* 
Extra kiegészítővel a kisállattartó háztartások számára.

A legerősebb vezeték  
nélküli porszívó*

2 év garancia 
A Dyson a vezeték nélküli porszívóira 2 év 
teljeskörű garanciát vállal.

2 év garancia 
A Dyson a vezeték nélküli porszívóira 2 év 
teljeskörű garanciát vállal.

Szénszálas kefesorú  
motorizált tisztítófej 
Hatékony tisztítás minden felületen.

Szénszálas kefesorú  
motorizált tisztítófej  
Hatékony tisztítás minden felületen.

Kényelmes dokkoló állomás
A készülék és az alkatrészek tárolása egy helyen, 
miközben a készülék töltődik, s így állandóan üzemkész.

Mindent egy készülékkel 
Fedezze fel a vezeték nélküli porszívózás előnyeit. A 
padlótól egészen a plafonig.

Mini motorizált tisztítófej
Eltávolítja a hajszálakat és az állatszőrt is a 
bútorokról, és nehezen elérhető helyekről. 



total clean

Fluffy Soft roller tisztítófej
Kifejezetten kemény padlóra kifejlesztett motorizált 
tisztítófej. Felszívja az egészen apró és a nagyobb 
konyhai és háztartási szennyeződéseket is.       

Direct drive motorizált tisztítófej
A Direct drive motorizált tisztító fej erőteljes 
motorjának hála mélyebbre hatol a szőnyeg 
anyagába, így a makacs szennyeződéseket is képes 
fellazítani és felszívni.

Hatékony kiegészítő szűrő 
Hatékony szűrő rendszer kiszűri az 0,3 mikron méretű 
allergéneket is, így 99,97%-ban megtisztított levegőt 
bocsát ki.  

Átalakíthatóság
A készülék bármikor kézi morzsaporszívóvá 
alakítható, hogy a nehezen elérhető helyeket is 
könnyen elérhesse.

A legerősebb vezeték  
nélküli porszívó* 
Felszívja az egészen apró és a 
nagyobb konyhai és háztartási 
szennyeződéseket is. 
Szönyegekre és kemény padlótípusokra. 
Hatékony szűrővel az allergének ellen.

2 év garancia 
A Dyson a vezeték nélküli porszívóira 2 év 
teljeskörű garanciát vállal.

*Az 5 legeladottabb márka vezeték nélküli készülékeit figyelembe véve. 
A teszt az EN60312-1 rendelet 5.8-as és 5.9-es cikkelyén alapszik. 



Dyson vezetékes porszívók 
Minden felületen használhatóak, 
könnyen kezelhetőek és jól 
manőverezhetőek. 

Allergiásoknak ajánlott termék
A „BAF“ logo a British Allergy Foundation hivatalos márkajelzése. 
Az „Allergie Suisse“ logo, a Service Allergie Suisse SA hivatalos 
márkajelzése.

Nincs szükség szűrőre, porzsákra.
A legtöbb porszívó tartalmaz porzsákot, de legalább is 
szűrőt. Ezeket szabályos időközönként cserélni, mosni 
kell. Hosszú évek alatt a költségek akár több százezres 
tételeket is jelenthetnek. A Dyson porszívói csak mosható 
szűrőt tartalmaznak. A Cinetic készülékek pedig még ezt 
sem. Nincsenek tehát extra költségek.

Strapabíró, törésálló szerkezet, amely tűléli a 
mindennapok baleseteit
A Dyson gépek polikarbonátból készülnek. Ugyanezt 
az anyagot használják a rendőrpajzsok és sisakok 
készítésekor. A készülékház kemény, 50.000 órányi 
tesztelésnek és 550 egyéni tesztnek lett kitéve - mindez 
annak érdekében, hogy egy életre ellenálló legyen. 

Dyson Ball™ technológia
A gömb súlypontja alacsonyan van és ezen helyekre több 
görgőt is elhelyeztünk. A készülék így szinte egy helyben 
mozdul el bármely irányba. Mozgás közben nem csúszkál, 
így nem sérti fel a padlót.

5 év garancia
A Dyson a vezetékes porszívóira 
5 év teljeskörű garanciát vállal.

További információért keresse fel a 
www.dyson.hu oldalt, ahol a teljes 
modellválaszték megtekinthető.

200.000
forint

Felszívja allergéneket, friss levegőt bocsát ki
Dyson ciklon-technológiája felszívja a 0,3 mikron 
méretű porrészecskét, beleértve virágport, penészt és 
baktériumakat. 

Higiénikus portartály ürítés
Csak nyomja meg a gombot, az ürítés automatikus.



Hagyományos takarítási módok nem 
mindig segîtenek teljes mértékben 
megszabadulni az allergénektől

A seprű használatával porrészecskék 
felszállnak a levegőbe

A felmosóval pedig csak áthelyezzük a 
port az egyik helyről a másikra

A hagyományos porszívók takarításkor 
visszabocsájtják a port a szoba levegőjébe. 
A hagyományos porszívók tisztító eljárása a legtöbb 
esetben egyszerűen nem elég hatékony. Takarítás után 
is sok port és szennyeződést hagynak a padló fugáiban 
és apró repedéseiben. Ráadásul az olcsó készülékek 
összeszerelési minősége, és alkalmazott technológiája csak 
ronthat a helyzeten. A piszkos levegő egy baktériumtelepen 
- ami sok esetben maga a szűrő, vagy a porzsák - keresztül 
jut vissza a szobába. 

A háztártás szerte leülepedő por, az 
allergének melegágya!
Allergének nem csak a levegőben találhatóak. 
Kutatásainkból kiderül, hogy a lakás több pontján 
leülepszenek. Így a padlón, a bútorokon és más 
felületeken. Eltávolításukhoz valóban hatékony 
megoldásra van szükség. 



Csak a Dyson porszívói képesek ilyen 
teljesítményre! 

A kibocsátás
Kibocsátott levegő tisztább 
annál, mint amit Ön most éppen 
belélegez. **

**BS EN 60312-1 tesztelése alapján. 
Összehasonlítottuk a porszívóból kibocsátott levegőt 
a valódi lakásokból való levegőmintával.  

Hogyan működik a technológia

Külső ciklon
A nagyobb 
szennyeződések 
a külső tárolóban 
maradnak. 

Palást
A következő védelmi vonal a 
palást, amely a hajat és bolyhokat 
tartóztatja fel.

Belső ciklonok
A belső ciklonokhoz, már csak 
a legapróbb részecskék jutnak 
el, amelyeket a kis hengerekben 
keletkező írdatlan erejű (480 000 
G-s) centrifugális erő választ szét 
a levegőtől. Így lehetséges a 0,3 
mikronnál is kisebb részecskéket 
is kiszűrni. 

A Dyson porszívóinak szívóerejét számtalan független 
intézet tesztelte már. A készülékből távozó levegő 
elképesztő minőségét klinikai tesztek bizonyítják. A 
kibocsátott (allergének nélküli) levegő tisztább, mint 
a lakásban található. Csak a Dyson cinetic ciklon 
technológiája képes arra, hogy felszívja a 0,3 mikron 
méretű részecskéket is, és kiszűrje azok 99,99%-át 
a levegőből. Készülékeink ideálisak az allergiában 
szenvedőknek.



Az egyetlen porszívó:
Amely nem veszít szívóerejéből, 
Amely nem szűrővel tisztít, 
Amely nem tartalmaz porzsákot. 

 DC52 modellek                  Részletes információ a táblázatban  

ALLERGY

ALLERGY pro

ANIMAL turbine

Allergiásoknak ajánlott termék.
Univerzális tisztítófej padló-szönyeg mód átkapcsolásával.

Allergiásoknak ajánlott termék.
Automatikusan átkapcsolódik minden felülettípusra.

Nem könnyű feladatok döntése számára létre van hozva.
Eltávolítja az állatszörét és beleivódott szennyeződéseket.
Szénszálas turbo kefével és kemény felületekre való tisztító fejjel. 
Kiegészítő tisztító fejjel.

Allergiásoknak ajánlott termék
A „BAF“ logo a British Allergy Foundation hivatalos márkajelzése. 
Az „Allergie Suisse“ logo, a Service Allergie Suisse SA hivatalos 
márkajelzése.

Dyson Cinetic™ technológiája
A Dyson Cinetic™ technológiás készülékeiben 54 db 
oszcilláló kúp található, amelyek meggátolják a ciklonok 
eltömődését.

Nincs szükség szűrők karbantartására
Dyson Cinetic™ magas hatékonyságú ciklonjainak 
köszönhetően a filtert nem kell karbantartani: se cserélni, 
se mosni.

Nincs szükség porzsákra, szűrőre 
A legtöbb porszívó tartalmaz porzsákot, de legalább is 
előszűrőt. Ezeket szabályos időközönként cserélni, mosni 
kell. Hosszú évek alatt a költségek akár több százezres 
tételeket is jelenthetnek. A Dyson porszívói csak mosható 
szűrőt tartalmaznak. A Cinetic készülékek pedig még ezt 
sem. Nincsenek tehát extra költségek.

Dyson Ball™ technológia
 A gömb súlypontja alacsonyan van és ezen helyekre több 
görgőt is elhelyeztünk. A készülék így szinte egy helyben 
mozdul el bármely irányba. Mozgás közben nem csúszkál, 
így nem sérti fel a padlót. 

5 év garancia 
A Dyson a vezetékes porszívóira 
5 év teljeskörű garanciát vállal.

200.000
forint



Porzsák nélkül 
Szívóerő veszteség nélkül 
Felesleges mozdulatok nélkül

 DC37c modellek                           Részletes információ a táblazatban   DC33c modellek              Részletes információ a táblazatban  

Allergiásoknak ajánlott termék.
Automatikusan átkapcsolódik minden felülettípusra.
Musclehead tisztító fejjel.

Allergiásoknak ajánlott termék.
Dual Mode Floor Tool szívóerő szabályzóval.

allergy parquet

allergy

Radial Root Cyclone™ Technológia
Optimalizált levegőáramlás a maximális 
szívóerő érdekében. 

Radial Root Cyclone™ Technológia
Optimalizált levegőáramlás a maximális 
szívóerő érdekében. 

A DC37c modellben alkalmazott szabadalmaztatott Radial 
Root Cyclone technológia szívóerő veszteség nélkül teljesít. 
Dyson Ball technológiás készülékeit kényelmes mozgatás 
érdekében a bútorok és más akadályok között fejlesztették 
ki. A DC37c-t hatékony szűrője ideálissá teszi az allergiás 
megbetegedésben szenvedők részére. 

Minden tipusú padlófelület 
takarítására alkalmas

A por és egyéb szennyeződések hatékony áltávolítására 
terveztük!
A makacs szennyeződések eltávolítására alkalmas kefével. 
Univerzális tisztító fej padló-szönyeg mód átkapcsolásával.

Origin

Dyson ciklon technológáis porszívói több port szívnak fel 
mint bármilyen más ciklon, ezért ideálisok az allergiában 
szenvedők részére.



A Dyson álló porszívói  
A Dyson ciklon technológáis porszívói 
több port és mikrorészecskét szívnak fel, 
mint bármely más ciklon. 

Kihúzható teleszkopos cső és tömlő 
Csövet és tömlőt egy mozdulattal kihúzhatjuk, így a 
nehezen elérhető helyek takarítása sem akadály. 

Dyson Ball™ technológia
Könnyen fordul egy helyen.  
Minden felesleges mozdulat nélkül. 

5 év garancia 
A Dyson az álló porszívóira is 
5 év teljeskörű garanciát vállal.

Elektromos tisztítófej 
Közvetlen hajtású független motor mozgatja az 
elektromos kefe rollerét a szönyeges felületek hatékony 
takarítása céljából.

Technológiák koncentrációja
Teljes méretű porszívó hatékonysága 

 DC51 modellek                        Részletes információ a táblázatban  

Kompakt és könnyű. 
Szénszálas eletromos kefével és közvetlen meghajtású fejjel 
az állatször eltávolítása céljából.

multi floor

2 Tier Radial™ Ciklon Technológia
A ciklonok kétszintű elrendezése biztosítja a párhuzamost 
működést. A ciklonokat kis méretűre tervezték, hogy minél 
nagyobb centrifugális erő keletkezzen, amely képes a 
részecskék szétválasztására. 

DC51 – A Dyson szortimentjének legkisebb álló porszívója, 
amely kis méretével és széles használhatóságával győzi meg 
a vásárlót.



Milyen Dyson típus  
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Álló porszívók 
porszívók                   Vezetékes porszívók Vezeték nélküli porszívók

Dyson Cinetic™ Technológia • • •
2 Tier Radial™ Technológia • • • • • • •
Radial Root Cyclone™ Technológia • • •
Root Cyclone™ Technológia

Ball™ Technológia • • • • • • • •
Dyson V4 digitális motor •
Dyson V6 digitális motor • • • • •
Filter karbantartása nélkül • • •
Mosható filter, nem kell cserélni • • • • • • • • • •
Hatékony utófilter • •
Konténer higienikus tisztítása • • • • • • • • • • • • •
Könnyű, módosítható hosszúságú teleszkópcső • • • • • • •
TISZTÍTÓ FEJEK A CSOMAGOLÁSBAN

FŐ TISZTİTÓ FEJ

Motorizált tisztítófej

Szénszálas motorizált tisztítófej • • •
Szénszálas motorizált turbina fej •
Musclehead fej •
Univerzális tisztító fej padló-szönyeg mód átkapcsolásával • • • •
Fluffy Soft roller tisztító fej • •
Direct drive motorizált tisztító fej • • •
KIEGÉSZÍTŐ TISZTÍTÓ FEJEK

Tangle-free turbina fej •
Articulating hard floor tool •
Hard floor tool •
Univerzális tisztító fej szívóerő szabályzóval •
Kombinált tisztító fej • • • • • • • • • • • • •
Mini motorizált fej • • •
Soft dusting brush •
Résszívó fej • • • • •



Air Multiplier™ technológia 75%-kal csöndesebbé 
teszi a Dyson Cool ventilátorok működését , 
30%-kal alacsonyabb fogyasztást ér el az előző 
generáció készülékeihez képest. Ugyanakkor még 
erősebb levegőáramlást teremt. 

QUIET MARK

Lapátok nélküli működés  
Air Multiplier™ technológia többszörösére felerősíti a 
levegő áramlását, majd folyamatosan és egyenletesen 
bocsájtja ki a levegőt. 

Biztonságos
Hagyományos ventilátorokban gyorsan forgó lapátokat 
biztonsági rácsokkal védik. A Dyson ventilátoraiban 
nincsenek forgó lapátok, ezáltal, biztonságosak.

Könnyen tisztítható
Nincsenek lapátok, nincs biztonsági rács.

Elalváskapcsoló
A ventilátor egy 15 perctől 9 óráig terjedő időtartamban 
képes az automatikus kikapcsolásra. 

Távirányító
Légáramlás erősségének 10 fokozatú állítása.
Mágnesességének köszönhetően a készülék tetején 
tárolható.

2 év garancia 
A Dyson a ventilátoraira 2 év 
teljeskörű garanciát vállal.

Fejlesztett zajcsökkentő rendszer
Quiet Mark díjjal kitüntetve.

Ventilátorok 
Dyson ventilároknak nincsenek rácsai 
vagy lapátai, biztonságosok és könnyen 
tisztíthatóak. Felejtse el a hagyományos 
ventilátorok működésének zavaró 
rezgését.

Erőteljes levegőáramlás. 
Lapátok nélkül.

A részletekért keresse fel a www.
dyson.hu honlapot, ahol az aktuális 
modellkínálat is megtalálható. 



Az Air MultiplierTM technológia felerősíti a 
légáramlást, majd egyenletesen szórja azt 
szét az egész szobában. A Dyson hűtő-fűtő 
ventilátor gyorsan és egyenletesen melegíti 
fel a levegőt télen, és hűtik le azt nyáron. 

A részletekért keresse fel a www.
dyson.hu honlapot, ahol az aktuális 
modellkínálat is megtalálható. 

Hűtő-fűtő ventilátorok 
Erőteljes légáramlás.
Hűtésre és fűtésre.

Nincs égett szag
A fűtőelemek hőmérséklete nem haladhatja meg a 200 ° 
C-t, így nincs kellemetlen égett szag.

Biztonságos
Nincsenek gyorsan forgó lapátok vagy látható 
fűtőelemek, ezért biztonságos. Felborulás esetén 
automatikusan kikapcsol. 

Távirányító
Minden szükséges irányítási funkciókval rendelkezik: 
ventilátor fütőtest ki- és bekapcsolása, légáramlat 
sebességének szabályozása, hőmérseklet kezelése és 
vízszintes forgatás funkció irányítása.  

Beállított hőmérseklet pontos ellenőrzése
Szükséges hőmérseklet egy fok pontosságú beállítása. 
Az inteligens termosztát folyamatosan tartja a beállított 
hőmérsékletet 1-37 ° C fokig.

Energiahatékony* 
Az AM09 kevesebb energiát használ fel a szoba 
felmelegítéséhez, mint a többi ventilátor.
*Tesztelve a DTM961 teszt és az IFC60675 standard alapján.

2 év garancia 
A Dyson a ventilátoraira 2 év 
teljeskörű garanciát vállal.

Könnyen tisztítható
Köszönhetően a lapát és rácsmentes megoldásnak, az 
AM09 könnyen tisztítható. 



Párásító 
A Dyson szabadalommal védett 
tisztító és párásító rendszere 
bizonyítottan egészségesebb 
környezetet hoz létre

Hatékonyan,  
gyorsan kedvező mikroklímát teremt 

Az Air Multiplier™ Technológiával hatékonyan teríti szét a 
a párásított levegőt az egész szobában, ezzel egyenletes 
párásítást biztosítva. 

Klíma pontos ellenőrzése 

A Dyson párásító méri a hőmérsékletet és a páratartalmat, 
majd ennek megfelelően állítja be automatikusan önmaga 
működését. Használata folyamatos, higiénikis környeztet 
teremt rövid idő alatt. 

Takarékos,  
nem kell gyakran vízzel feltölteni 
Egyetlen párásító, amely zaj nélkül és egyenletesen  
párásított levegőt terjeszt, akár 18 órán keresztül 
szünetmentesen. Automatikus kikapcsolás időzítővel 
rendelkezik.

Kényelmes,  
távirányítóval kezelhető 

A légáramlás erősségének 10 pontos beállítási módja.
Mágnesességének köszönhetően a készülék tetején 
tárolható.

Univerzális,  
egész év alatt használható 

2 működési módja van. Higiénikus és egyenletes párásítást 
biztosít télen és kellemesen hűsít nyáron, amikor ventilátor 
módban használjuk.

Ultraviolet Cleanse™ Technológia 

Ultrahangos tisztítás Ultraviolet Cleanse Technológia 
minden vízcseppet ultraibolya sugárzás alá vet, Így vízben 
található baktériumok 99,9%-át elpusztítja.

A Dyson párásító készüléke UV-fénnyel  
tisztítja a vizet
Dyson párásító készüléke a víztartályba helyezett, 
UV-lámpával tisztítja a vizet. A szabadalommal 
védett 3 perces mechanizmus elpusztítja a vízben 
lévő baktériumok 99,9%-át, így a pára is 99,9%-ban 
baktériummentes.

Párásított levegő  
99,9%-ban  

baktériummentes.

°C %
ЗОНА

КОМФОРТНОГО
УВЛАЖНЕНИЯ

A részletekért keresse fel a www.
dyson.hu honlapot, ahol az aktuális 
modellkínálat is megtalálható. 

2 év garancia 
A Dyson a párásítóira 2 év 
teljeskörű garanciát vállal.



A Dyson termékek hivatalos magyarországi forgalmazója:

Káv é & Hűtő Profi Kft.

1118 Budapest | Budaörsi út 46. 

Tel: +36 1 248 0095 | Fax: +36 1 248 0096

@: info@khprofi.hu

Vagy keressen a hónlopunkon:

www.dyson.hu
E-mail számára:

dyson@khprofi.hu

BAF logó – British Allergy Foundation alap 
bejegyzett védjegye. 

Allergie Suisse logó – SAS Service Allergie Suisse 
SA svájci allergikus központ bejegyzett védjegye. 


