
Az egyetlen porszívó, amely nem igényel 
karbantartást és nem veszít szívóerejéből.

 
 

Nem kell filtert mosni vagy cserélni. 
Nincs porzsák.





JAMES DYSON
feltaláló és mérnök

“Több, mint húsz éve minden 
vázlattal, minden teszttel és 
minden prototípussal 
a fejlesztésen dolgozunk. 

 

 

 Az új készülékeink magukban 
hordoznak mindent, 
amit eddig tanultunk.”

 



A légáramlás legyengül, 
ha a porzsák el van 
tömődve. A piszok és a por 

eltömíti a szűrőt.

Lassan forgó 
ciklon

A piszok és a por 
eltömíti a porzsák 
pórusait.

Más porszívók veszítenek 
a szívóerejükből.

A  porzsákok eltömődnek.
A zsákos porszívók esetében a porzsák 
felfogja a piszkot és a port. De a 
porszemcsék eltömítik a pórusokat 
és a szűrőket, ilyenkor a porszívó 
veszít szívóerejéből, új porzsákot kell 
venni és a szűrőket ki kell mosni vagy 
cserélni. 

 

A szűrők is eltömődnek. 
Ez az, amiért a porzsák nélküli 
porszívók elveszíthetik a szívóerejüket. 
A hatástalan ciklonok átengedik 
a port a szűrőn, eltömítve azt. Még 
ha követjük is a gyártó utasításait 
és kimossuk a szűrőt, a porszívó 
továbbra is veszíthet szívóerejéből. 





A Dyson Cinetic™ technológia 
szétválasztja egymástól a levegőt 
és a porszemcséket, ami más 
porszívókat eltömíti.

 
 

A 36 db Dyson Cinetic™ciklon végére helyezett 
gumi kúpok akár 5000 Hz-en is képesek rezegni,
megakadályozva a mikroszkopikus porszemcsék 
lerakódását és a légáramlás lelassulását. 
A porleválasztási folyamat olyan hatékony, hogy 
nincs szükség az Így nincs szívóerő elo előszűrésre.
veszteség sem, még az évek múlásával sem.

 

 
 

A 36 darab Dyson Cinetic™ ciklon 
végére helyezett kúpok oszcilláló 
mozgása megakadályozza 
az eltömődést.

A Dyson Cinetic™– technológiás 
készülékei sohasem veszítenek 
szívóerejükből.



36 oszcilláló ciklonkúp. 
Nem kell szűrőt mosni 
vagy cserélni.



A hagyományos porszívók 
felborulhatnak. 

 

Nem kell sok hozzá. Elég, ha nekimegy egy 
bútornak. Ilyenkor abba kell hagyni a takarítást, 
fel kell állítani a porszívót és csak ezután lehet 
mindent folytatni.



Csak a Dyson Big Ball porszívó 
áll fel magától. 

 

A készülék egy áramvonalas gömbként mozog a bútorok között,
így kevésbé valószínű, hogy akadályba ütközik.

Ha mégis felborulna, teste úgy van kifejlesztve, hogy saját
magátol újra feláll. Nagyobb kényelem, kevesebb időveszteség.

 



Önfelállító technológia 
A Dyson Big Ball porszívók monostatikusak: 
van egy stabil nyugalmi pontjuk. 

A Dyson mérnökei ezt úgy tették lehetővé, 
hogy minden kulcstechnológia a gömb 
közepében összpontosul. A gömb súlypontja 
alacsonyan van, ahol pedig a földdel érintkezik, 
ott találhatók a görgők.

 
 

 
 

Ez azt jelenti, hogy amikor a készülék elmozdul 
a nyugalmi helyzetéből, a gravitációs erő 
automatikusan visszahúzza. Vagy még egyszerűbben, 
ha a porszívó felborul, visszaáll eredeti helyzetébe.

 
 

 



A készülék minden fontos alkatrésze 
(például a motor és a kábelek) a gömb 
közepében kerültek elrendezésre.  А gömb  
súlypontja alacsonyan van és a porszívó 
így szinte egy helyben mozdul el bármely irányba.

A gömb 
belsejében több 
görgő is van.



1.  Helyezze a ciklon 
belsejét egy szemétkosárba.

Higiénikus portartály ürítés.
A Dyson Big Ball porszívók egy új ürítési 
mechanizmussal működnek. Csak meg 
kell nyomni egy gombot és az ürítés 
automatikusan megtörténik.

Nem kell hozzáérni a piszokhoz.



2.  Nyomja meg a higiénikus 
por és törmelék ürítő gombot.



 
 

Csuklós fogantyú a könnyű, 
sokoldalú tisztításért.

Gyorskioldó eszközök.
A továbbfejlesztett gyorskiolódó
eszközök segítségével a különböző
feladatokra kifejlesztett fejek cseréje
nagyon egyszerű, és nem igényli
mindkét kéz használatát. 

 

A gyorskiooldó eszközöket könnyű 
kicserélni.

Gyorskioldó kiegészítő
eszközök

360 ° fokos illeszkedés. Forgócsapok 
a kevesebb erőfeszítésért. 

A fogantyú három irányban forog, 360° fokos
illeszkedést és kontrollt téve lehetővé – használja 
készülékét az egész házban, a padlótól a bútorokon 
át egészen a magas sarkokig.





Dual Mode floor tool szívóerő szabályzóval 
Minden padlótípusra. 
A Dual mode floor tool tisztítófej 
rendelkezik egy szívóerő 
szabályzóval, lehetővé téve 
a szőnyegeken, pokrócokon 
és kemény padlókon lévő por 
és piszok eltávolítását.

 
 
 

 

Musclehead tisztítófej 
Önbeállító funkció 
minden padlótípushoz.

 

Egy aktív alaplap automatikusan 
beállítja a tisztítófej magasságát, 
emelve vagy csökkentve a szívóerőt 
a  szőnyegeken, pokrócokon 
és kemény padlókon.

 
 

 
 

Szénszálas motorizált tisztítófej. 
A szénszálak eltávolítjak 
a legkisebb porszemcséket is.
A fej teljes szélességében végigfutó 
lágy nylon kefesor fellazítja 
a padlószőnyegbe tapadt port, 
míg a szénszálas kefesor a kemény 
padló tisztítására alkalmas.

 
 

 

Az eszközök és tartozékok modellenként eltérőek. Kérjük, ellenőrizze a választékunkat a további 
részletekért.

Tisztítófejek



Soft dusting brush – 
puha portalanító kefe
A puha porkefével 
könnyen felszívhatja 
a port a legkülönbözőbb 
felületekről. 

Up top tool – 
szekrénytisztító fej

Különböző pozíciókba 
és szögekbe csavarodik 
a könnyű 
megközelíthetőség 
érdekében. 

Reach under tool – 
résszívó fej  
Meghosszabbítható, 
hajlik és csavarodik, 
hogy a legkényelmetlenebb

 

helyekről is el tudja 
távolítani a port és az 
allergéneket.

Matractisztító 
fej
Eltávolítja a matracokon

 

és a kárpitokon lévő 
szennyeződéseket

Stubborn dirt brush – 
erős szálú kefe

Merev sörtékkel sár 
és beszáradt foltok 
ellen.

Lépcsőtisztító fej
és kombi szívóka. 
A lépcsők, rések és 
a ház körüli piszok 
eltávolítására.

Tangle-free – hajeltávolító 
turbina fej 
Forgófejes kefékkel 
távolítja el a hajat 
a szőnyegekből és 
kárpitokból.

 

Articulating hard floor 
tool – padlótisztító fej
Puha nylon sörték 
gyengéden segítik 
eltávolítani a port. 
Ultravékony eleje eléri 
a legnehezebben 
hozzáférhető 
hézagokat is.

 
 

Carbon fiber – szénszálas 
portalanító kefe
Ùjrafejlesztve a jobb 
felszedésért a kemény 
padlózatokról.

Elnevezések és kisebb részletek némileg eltérhetnek.

Kiegészítő eszközök



Felállítja magát 
ha felborul

 

A hagyományos 
porszívók felborulnak 
és úgy is maradnak. 
Csak a Dyson Big Ball 
készülékek állnak fel 
maguktól.

A Dyson Cinetic™ 
technológia felfogja 
a port, ami más 
porszívókat eltömíti.

Higiénikus portartály 
ürítés 

 

Automatikusan kiüríti 
a port és a piszkot 
a szemetesládába.

Az egyetlen porszívó, amely nem igényel 
karbantartást és nem veszít szívóerejéből.

 

Nem kell filtert mosni vagy cserélni. 
Nincs porzsák.

Nincs szükség
a koszos szuroket
mosására.

 



5 év garancia 
Problémamentes javítás vagy csere.

Segít eltávolítani a hajat és 
a piszkot minden padlótípusról

 

Antisztatikus szénszálak a porszemcséket 
távolítják el a kemény padlózatokról, 
míg a merev nylon sörték a beszáradt 
szennyeződéseket a szőnyegekből.

Nagyobb kapacitású portartály
33% - kal nagyobb, mint az előző generációs 
Dyson Cinetic™ készülékeké.

 

Tisztább levegőt fúj ki
A készüléket úgy tervezték, hogy 
a belőle kiáramló levegő tisztább 
annál, mint amit Ön éppen most belélegez.

A hosszabb fogantyú eléri a kényelmetlen 
helyeket is.  
1250 cm-re is meghosszabbítható a nehezen 
elérhető helyekhez.

Gyorskioldó eszközök
A kiegészítő eszközök cseréje könnyű.

Csuklós fogantyú a könnyű, 
sokoldalú tisztításért.

 

A fogantyú három irányban forog, 
360° fokos illeszkedést és kontrollt 
lehetővé téve.

Kisebb részletek eltérhetnek.

A Ball™ technológia könnyed manőverezést tesz 
lehetővé a tárgyak között
Csak a Dyson porszívóknak van Ball™ technológiája. 
A jobb stabilitással rendelkező Dyson Big Ball ciklon  

 

technológiás porszívók könnyedén manovereznek
a bútorok körül és a sarkokban.



Felállítja magát, ha eldől és 
automatikusan üríti a portartályt.

 



Gyorskioldó eszközök

A kiegészítő eszközök 
cseréje könnyű.

Nagyobb kapacitású 
portartály

 

33% - kal nagyobb, 
mint az előző generációs 
Dyson Cinetic™ készülékeké.

Dual Mode floor tool 
szívóerő szabályzóval 
A tisztítófej rendelkezik 
egy szívóerő 
szabályzóval, lehetővé 
téve a szőnyegeken, 
pokrócokon és kemény 
padlókon lévő por és 
piszok eltávolítását.

 

Felállítja magát 
ha eldől
A hagyományos 
porszívók könnyen 
felborulhatnak  
A Dyson Big Ball 
készülékek felállítjak 
saját magukat.

 
 

2 Tier Radial 
ciklonok

 

A továbbfejlesztett 
Radial ciklon 
technológia segít 
kiszűrni az otthoni 
piszkot, port és 
allergéneket

Higiénikus portartály 
ürítés 
Automatikusan kiüríti 
a port és a piszkot 
a szemetesládába.

Csuklós fogantyú 
a könnyű, sokoldalú 
tisztításért.

A fogantyú három 
irányban forog, 360° 
fokos illeszkedést és 
kontrollt lehetővé téve.

Főbb jellemzők

Lépcsőtisztító fej
és kombi szívóka.

A lépcsők, hasadékok 
és a ház körüli piszok 
eltávolítására.

 
 
 



Nagy teljesítményű szívóerővel 
 minden padlótípushoz.

 

DC33c



Lépcsőtisztító fej 
és kombi szívóka.

 

A lépcsők, rések és 
a ház körüli piszok 
eltávolítására.  

 
 

Ball™ technológia
A készülék egy helyben 
mozog és könnyedén 
vesz minden akadályt.

Radial Root Cyclone™ 
technológia

 

A Radial ciklon  
aerodinamikus technológia 
optimalizálta 
a mikroszkópikus 
szennyeződések és 
allergének felfogását.

Egy gombnyomásos 
ürítés
Gyors és egyszerű 
az ürítés. Csak nyomja 
meg a gombot és 
automatikusan megtörténik.

Dual Mode floor tool 
szívóerő szabályzóval
A tisztítófej rendelkezik 
egy szívóerő szabályzóval, 
lehetővé téve a szőnyegeken, 
pokrócokon és kemény 
padlókon lévő por és piszok 
eltávolítását.

Főbb jellemzők



Ultrakönnyű használat, 
erőteljes Dyson szívóerő.



Kisebb részletek eltérhetnek.

Főbb jellemzők

Könnyen tárolható
A fogantyú teljesen 
összecsukható.

Könnyen hordozható
A súlya cask 5.5 kg, 
hogy könnyen lehessen 
emelni a lépcsőkön és 
a lakásban.

Továbbfejlesztett 
önbeállító tisztítófej

 
 

 
Szívóero minden
padlózaton. Direct drive 
motorizált fej mélyebbre
tolja a sörtéket
szonyegen.

 

Szénszálas kefék 
kemény padlózatokra

A szénszálas kefesor 
statikusságot hoz létre, 
mellyel magához vonzza 
az apró porszemeket is. 

2 Tier Radial™ ciklon 
technológia

 

Nagy centrifugális erő 
a mikroszkópikus 
porszemcsék és az 
allergének felfogására.

A legújabb Ball™ 
technológia
Fokozott stabilitás, 
hogy a készülék 
könnyedén 
manőverezzen a bútorok 
között, az akadályoknál 
és a nehezen 
hozzáférhető helyeken.

Kihúzható fogantyú
A fogantyú és a tömlő 
3 méter hosszúra 
kihúzhatóak, így a 
magasan lévő és a 
nehezen hozzáférhető 
helyek is tisztíthatóak.

Egy gombnyomásos 
ürítés

 

Gyors és egyszerű az 
ürítés. Csak nyomja 
meg a gombot és 
automatikusan 
megtörténik.

30%-kal alacsonyabb 
zajszint
Akusztikailag 
újrafejlesztve, hogy 
kevesebb zajt 
bocsásson ki és 
a hangminőség 
jobb legyen.

 

Lépcsőtisztító fej
és kombi szívóka.

 

A lépcsők, rések
és a ház körüli piszok 
eltávolítására.

 
 
 



Gyors áttekintés
Amit a Dyson kínál:

Hatékony ciklon technológia.

Tisztább levegőt bocsát ki, mint amit belélegzünk.

Ball™technológia, amely egy helyben mozgatja a porszívót.

5 év garancia 
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Technológia

Dyson Cinetic™ technológia • •

2 Tier Radial™ ciklonok 

Radial Root Cyclone™ technológia 

Nincs szükség a szűrők mosására vagy cseréjére • •

Mosható, élethosszig tartó szűrő

Önfelállító technológia • •

Ball™ technológia • •

Kis súly és kompakt dizájn

Kihúzható fogantyú

Higiénikus portartály ürítés • •

Állítható fogantyú • •
Tisztítófej

Musclehead tisztítófej • •
Dual mode tisztítófej szívóerő szabályzóval

Szénszálas motorizált tisztítófej •
Továbbfejlesztett önbeállító tisztítófej

Extrák

Tangle-free hajeltávolító turbina fej •
Articulating hard floor tool padlótisztító fej •

Carbon fibre szénszálas porkefe

Soft dusting brush poha porkefe

Up top tool szekrénytisztító fej

Magas felületi adapter

Reach under résszívó fej

Lépcsőtisztító fej és kombi szívóka • •
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Dyson szakértők 
segítsége

 

Telefonos és online ügyfélszolgálat. Uniós, 
elkötelezett Dyson szakértők a hét öt napján.

 

Eredeti Dyson 
alkatrészek és javítás

 

Abban a valószínűtlen esetben, 
ha valami elromlana, minden javítást 
a Dyson mérnökei végeznek el,  eredeti 
Dyson alkatrészek felhasználásával.

Gyors és kényelmes 
javítás

 

Segítünk megtalálni az Önhöz legközelebbi 
Dyson szervízt. Vagy ha nincs a közelben, 
akkor megszervezzük a házhoz szállítást 
az Ön számára.

Amit csak a Dyson 5 éves 
problémamentes garanciája kínál:

 

www.dyson.com

A jótállási feltételek és elérhetőségek országonként változhatnak. Kérjük, ellenőrizze a Dyson honlapján a további részleteket, és hogy mi áll az Ön országában rendelkezésre.




