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Produkty AEG gwarantują 
doskonałość wykonania połączoną 
z klasyczną europejską harmonią 
kształtów, dzięki czemu każde z na
szych urządzeń możemy określić 
jak o doskonałe w formie i działaniu.

Urządzenia AEG pozwalają 
swoim użytkownikom na wykony
wanie codziennych obowiązków 

przy zachowaniu niespotykanej 
wydajności i satysfakcji z wyko
nywanej pracy. Rozpoznawane 
w całej Europie, produkty AEG 
ustanowiły poziom dla najwyższej 
jakości wykonania w połączeniu 
niespotykaną wydajnością i euro
pejskim designem. Doskonałość 
w formie i działaniu, to nie slogan 
reklamowy. To filozofia działania.

Firmę AEG założono w Niemczech 
w 1887 roku. Do dzisiaj należy 
do pionierów wdrażających 
nowoczesne technologie w 
urządzeniach codziennego użytku.

Filtracja True HEPA
Odkurzacze AEG mogą być wyposażone w 
system filtracji powietrza wydmuchiwanego z 
jednostki centralnej, który ma zastosowanie 
w przypadku, gdy nie można wykonać wy
rzutni powietrza na zewnątrz budynku. 

Wymienne filtry wielokrotnego użytku 
HEPA
Dostarczane z każdą jednostką typu ZCV875 
oraz jako opcja do wszystkich pozostałych 
modeli.

Panel informacyjny.
Usytuowany na obudowie jednostki central
nej przypomina o konieczności opróżnienia 
zbiornika na kurz, podaje informacje o 
wydajności systemu i całkowitym czasie 
pracy urządzenia, a w przypadku awarii, 
informuje o konieczności przeprowadzenia 
czynności serwisowych.

System mocowania zbiornika  
na kurz.
Pozwala na jego łatwe mocowanie oraz 
wygodny sposób zdejmowania w celu wy
rzucenia zebranych śmieci.

Dodotkowy worek na 
śmieci - dla jeszcze 
łatwiejszego wy    rzu   cania 
zebranego kurzu.

GORE-TEX – filtr samoczyszczący.
Jednostki centralne AEG Oxygen 
wyposażone są w samoczyszczący filtr 
działający na zasadzie worka odwróconego. 
W po każdym cyklu sprzątania worek ten 
opada nad zbiornik na śmieci, a zebrany na 
nim kurz spada do zbiornika. Filtr zamon
towany jest na stałe i w trakcie normalnego 
użytkowania nie wymaga demontażu celem 
ręcznego czyszczenia.

DoSKonaŁoSC W FoRMIe I DZIaŁanIU

 Oxygen ZCV875

JeDnoSTKI CenTRaLne
CEChy SZCZEgóLNE

Hałas
System odkurzaczy centralnych Oxygen, pomimo swojej solidności i wydajności jest 
niespodziewanie cichy. Jednostki centralne AEG wyposażone w zintegrowany tłumik 
hałasu oraz wielowarstwową obudowę są jednymi z najcichszych dostępnych na 
rynku.  

Sterowanie
Jednostki centralne AEG zapewniają kontrolę nad całą instalacją odkurzania. 
W połączeniu z systemowymi gniazdami ssawnymi oraz dedykowanym wężem 
giętkim pozwalają na sterowanie wydajnością systemu z dowolnego miejsca w domu.

Wydajność
Niespotykane połączenie siły ssącej i skuteczności filtracji dostpępne w jednost
kach centralnych AEG pozwala na osiągnięcie doskonałej czystości w sprzątanych 
pomieszczeniach. Unikalną cechą wszystkich odkurzaczy centralnych jest zdolność 
do usuwania 100% brudu, kurzu i alrgenów. Odkurzacze centralne AEG dodatkowo 
gwarantują skuteczność filtracji powietrza wydmuchiwanego na zewnątrz domu na 
poziomie 99,97% (przy zastosowaniu filtra HEPA).
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JeDnoSTKI CenTRaLne
DANE TEChNICZNE

ZESTAWY DO SPRZĄTANIA

AEG OXYGEN SYSTEM CENTRALNEGO ODKURZANIA
ZESTAWY DO SPRZĄTANIA

Kolor Granitowy szary Granitowy szary Granitowy szary Granitowy szary 
 i czerwony. i czerwony i czerwony i czerwony
Moc airwatts 700 700 675 600
Moc silnika, max W 1800 1800 1725 1675
Przepływ powietrza, max m3/h 194 194 187 182
Podcisnienie, max kPa 36 36 30 29
Natężenie prądu A 10 10 10 10
Poziom hałasu przy jedn. dB(A) 64 65 66 67
Panel indormacyjny LCD LCD Full LED Standard LED
Filtr Filtr samoczyszczący Filtr samoczyszczący Filtr samoczyszczący Filtr samoczyszczący 
 GORE-TEX i filtr HEPA GORE-TEX GORE-TEX GORE-TEX
True HEPA Standard Opcja Opcja Opcja
Pojemność zb. na kurz, l 31 31 31 31
Przeziernik w zbior. na kurz Standard Standard Standard Standard
Opcjonalny worek papierowy Tak / 23 L Tak / 23 L Tak / 23 L Tak / 23 L
Wymiary Wys x Sz x Gł mm 1068 x 465 x 380 1032 x 465 x 380 1032 x 465 x 380 1032 x 465 x 380
Masa netto, kg 10.1 9 8.7 8.7

Model Oxygen ZCV875 Oxygen ZCV870 Oxygen ZCV860 Oxygen ZCV855 

Cechy  � Najbardziej zaawansowana 
i wszechstronna jednostka 
centralna.

 � Najwyższa wydajnośći przy 
niskim poziomie hałasu.

 � Wydajna dwustopniowa fil
tracja wykorzystująca separację 
cykloniczną i samoczyszczący 
filtr z materiału GORETEX.

 � Przystosowanie do podłączenia 
do instalacji centralnego 
odku rzania z dowolnej strony 
obudowy.

 � Zintegrowany filtr wydechowy 
True HEPA eliminujący 
konieczność wykonania wy
rzutni powietrza.

 � Wyświetlacz elektroniczny LCD.
 � Robudowany pakiet akusty
czny, dla jeszcze cichszego 
działania odkurzacza.

 � Najwyższa 
niezawodność i wy-
dajność dla średnieji 
wielkości domów.

 � Doskonała sprawność 
jednostki centralnej przy 
zachowaniu niskiego 
hałasu.

 � Wydajna dwustopniowa 
filtracja wykorzystująca 
separację cykloniczną i 
samoczyszczący filtr z 
materiału GORETEX.

 � Przystosowanie do 
podłączenia do instalacji 
centralnego odkurzania z 
dowolnej strony obudowy.

 � Diody LED informujące o 
stanie jednostki centralnej.

 � Wydajna jednostka cen-
tralna pozwalająca na 
montaż w naj większych 
domach.

 � Najwyższa wydajnośći przy 
niskim poziomie hałasu.

 � Wydajna dwustopniowa 
filtracja wykorzystująca 
separację cykloniczną i 
samoczyszczący filtr z 
materiału GORETEX.

 � Przystosowanie do 
podłączenia do instalacji 
centralnego odkurzania z 
dowolnej strony obudowy.

 � Wyświetlacz elektroniczny 
LCD.

 � Pełnowymiarowy 
odkurzacz centralny 
wyposażony w duży 
zbiornik na śmieci.

 � Bardzo dobra wydajność 
przy zachowniu niskiego 
hałasu.

 � Wydajna dwustopniowa 
filtracja wykorzystująca 
separację cykloniczną i 
samoczyszczący filtr z 
materiału GORETEX.

 � Przystosowanie do 
podłączenia do instalacji 
centralnego odkurzania z 
dowolnej strony obudowy.

Zdalne sterowanie.
Trójpozycyjny wyłącznik w uchwycie 
węża giętkiego Oxygen, zapewnia pełną 
kontrolę nad jednostką centralną. Poz
wala na wybór średniej prędkości silnika 
do odkurzania delikatnych po wierzchni 
oraz włączenie pełnej mocy odkurzcza 
do sprzątania dywanów i wykładzin.

Uchwyt węża giętkiego.
Idelanie dopasowany do współpracy 
z jednostką centralną, uchwyt Oxy
gen zapewnia optymalmy przepływ 
powietrza zapewniając odpowiednią 
siłę ssania w połączeniu ze skutecznym 
wytłumieniem hałasu.

Zintegrowane akcesoria.
Dodatkowe ssawki zawsze są,  
w znaczeniu dosłownym, „pod ręka”, 
umiesz czone pod uchwytem węża 
giętkiego.

Aktywna ssawka podstawowa.
Samoczynnie dostoswuje się do 
rodzaju powierzchni, tak aby skutecznie 
sprzątać zarówno podłogi jak i dywany 
oraz wykładziny.

Hałas
Precyzyjnie opracowane i wykonane połączenia pomiędzy uchwytem węża giętkiego, 
a akcesoriami do sprzątania, zapobiegają powstawaniu jakichkolwiek nieszczelności, 
dzięki czemu sprzątanie przy użyciu orginalnego systemy AEG odbywa się cicho, 
chciałoby się rzec – dyskretnie.

Wydajność
Wąż giętki i komplet ssawek z zestawu AEG Oxygen pozwalaja na skuteczne 
sprzątanie nie tylko podłóg, ale również pozostałych powierzchni w całym domu. 
Zestawy do sprzątania AEG swoja wyjątkową wydajność zawdzięczają unikalnym 
kształtom ssawek i owalnych rur ssawnych opracowanych w tunelach aerodynamic
znych w laboratoriach AEG.

AEG OXYGEN SYSTEM CENTRALNEGO ODKURZANIA
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Dostępne dł. węża giętkiego 9m, 10m, 12m
Kotrola mocy odkurzania Tak  przełącznik trójpozycyjny
Obrot. uchw. wzg. węża giętk. Tak
Zabezp. przed złam. węża Tak
Soft Grip Tak
Owalny przekrój rury telskop. Tak
Zintegrowane ssawki dodatk. Tak
Zawartość zestawu Ssawka podstawowa 
 Rura teleskopowa 
 Wieszak na wąż giętki 
 Ssawka szczelinowa 
 Ssawka do kurzu 
 Ssawka do tapicerki

Model Zestaw do sprzątania Oxygen  

Opis  � Kompletny zestaw do sprzątania przeznaczony do współpracy z jednostkami centralnymi Oxygen, 
gwarantuje najwyższą wydajność odkurzania połączoną z cichą pracą.

 � Owalny przekrój rur ssawnych pozwala na uzyskanie większej prędkości przepływu 
przy obniżonym hałasie.

 � Ssawka podstawowa z funkcją autoadaptacji do sprzątanych powierzchni.
 � Dodatkowe ssawki zawsz pod ręką ukryte w rękojęści węża giętkiego.
 � Regulacja prędkości odkurzacza z poziomu wyłącznika w rękojeści węża giętkiego.
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ZESTAW DO SPRZĄTANIA OXYGEN
DANE TECHNICZNE

ZDRoWy DoM

Kompletny system centralnego odkurzania składa się z jednostki centralnej zamonto
wanej w pomieszczeniu gospodarczym, w garażu lub w kotłowni, sieci przewodów 
ukrytych w ścianach oraz gniazd ssawny zamontowanych w pomieszczeniach 
mieszkalnych. Przy sprzątaniu odkurzaczem centralnym wykorzystuje się tzw. zestaw 
do sprzątania, czyli wąż giętki znany z odkurzaczy przenośnych, którego długość 
najczęściej wynosi 9 metrów. Dodatkowym elementem systemu są tzw. automatyczne 
szufelki, pełniące rolę szczelinowych gniazd ssawnych montowanych przy powierzchni 
podłogi, które pozwalają na wmiatanie zwykłą miotłą zanieczyszczeń wprost do insta
lacji odkurzacza centralnego.

Najistotniejszą cechą odkurzaczy centralnych, która wyróżnia je na tle konstrukcji 
przenośnych, jest całkowite wyeliminowanie z cyrkulacji użytego zassanego powie
trza. O ile w najdoskonalszym nawet modelu odkurzacza tradycyjnego, powietrze 
przechodzące przez worek z kurzem lub filtr wydmuchiwane jest z powrotem w 
pomieszczeniu sprzątanym, o tyle w odkurzaczach centralnych, po wstępnym oczysz
czeniu, powietrze jest wydmuchiwane systemem przewodów na zewnątrz budynku. 
Nie trzeba przekonywać co to oznacza. Powietrze którym oddychamy jest czyste, 
wolne od najmniejszych drobin pyłu i alergenów. 

Czyste powietrze, dzięki 
zastosowaniu odkurzacza 
centralnego, to udowod
nione korzyści dla zdrowia.
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ZASADA DZIAłANIA
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