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BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ S NÁDOBOU FITLRU AQUA-PURE-FILTERBOX.

Bezsáčkový
svěží vysavač.

Jiné vysávání – účinné a pohodlné.

Dokonalý  
pro alergiky  
a chovatele 
domácích  

zvířat



100%

Osvěžujíce jiný bezsáčkový vysavač - hlavně pro 
alergiky, chovatele domácích zvířat a lidi, kteří 
očekávají absolutní absenci prachu a chtějí se 
konečně nadechnout. Mnozí spotřebitelé totiž 
nejsou přesvědčeni bezsáčkovou cyklonovou 
technologií, při které se prach sbírá v zásobníku.
Výhodou bezsáčkového perfect air principu je,  
že během vyprazdňování nádoby filtru AQUA- 
PURE-FILTERBOX, nemohou do vzduchu uniknout 
částečky prachu ani zápach. Prostě dokonalý.

Bezsáčkový svěží vysavač
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Jiné vysávání – účinné a pohodlné.

BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ S NÁDOBOU FITLRU AQUA-PURE-FILTERBOX.



Konečně! 

Bezsáčkový vysavač, 
který zachytává 
prach, pyly a částečky 
zápachu ve vodě a 
dokonce osvěžuje  
vzduch. Pocítíte to  
na 100 %.
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Jiné vysávání – účinné a pohodlné.



Technologie perfect air. 

• Jednoduché ovládání

• Jednoduché čistění

•  Konstantně vysoký sací výkon při 

každém procesu vysávání

• 100 % odstraňování pylů

• Filtr HEPA13

• Nepráší během vyprazdňování

100%

Geniální a jednoduchá zároveň: Místo sáčku má 
vysavač THOMAS perfect air jedinečnou nádobu 
filtru AQUA-PURE-FILTERBOX, která se naplní 
jedním litrem vody. Všechen vysátý prach, pyly, 
alergeny a chlupy zvířat se zachytí ve vodě a  
následně jednoduše vylijí.

Pro alergiky to znamená,
že do místnosti už nic neuniká. Vzduch z vysavače  
je o 100 % svěžejší.
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Nasátý vzduch  
se v ejektoru  
zvlhčí vodou.Pocítíte o 100 % 

svěžejší vzduch.

Zvlhčené částečky 
prachu se následně 
zachytí ve vodě.

Nádoba filtru AQUA-PURE-FILTERBOX

Nádoba filtru AQUA–PURE-FILTERBOX zachytí 
prach, pyly, roztoče a jiné alergeny ve vodě a vy je 
pak vylijete se špinavou vodou do odpadu.

Filtr HEPA13 a filtr na pyly u typu allergy pure  
a filtr HEPA13 s filtrem s aktivním uhlím u typu 
animal pure zajišťují spolu s nádobou filtru  
AQUA-Pure-FILTERBOX čistý, osvěžený vzduch  
z vysavače, bez zápachu.
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THOMAS  
perfect air 
allergy pure.
Perfektní pro alergiky.

Když je doma 
čerstvý vzduch 

bez prachu cítím 
se prostě líp.
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Alergici se konečně mohou nadechnout. Nový bezsáčkový 
vysavač vypouští o 100 % svěžejší vzduch.

+ Osvěžujíce jiný systém filtru:
+ Nádoba filtru AQUA-PURE-FILTERBOX s filtrem na pyly
+ Filtr HEPA13
+ Mikrofiltr odpadního vzduchu
+ Max. 1600 wattů
+ Elektronická regulace intenzity vysávání
+ Akční rádius 11 m
+ Automatické navíjení kabelu
+ Řídicí kolečka 360° Easy-Drive
+ 2 možnosti parkovací polohy
+ Made in Germany

 Doporučuje
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Pocítíte o 100 % 
svěžejší vzduch

Bez sáčkuNádoba filtru 
AQUA-PURE-
FILTERBOX

Vyprazdňování 
nádoby filtru

Přepínatelná hubice 
na koberce s nožním 
přepínačem

Hubice na čalounění

Řídicí kolečka 360° 
Easy-Drive

Automatické 
navíjení kabelu

Hubice na štěrbiny 
220 mm

Kartáč na nábytek 
s otočným kloubem



THOMAS  
perfect air 
animal pure.
Dokonalý pro chovatele zvířat.

Odolné zvířecí chlupy  
a zatuchlý zápach?  

Vysajeme obojí.
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Chovatelé zvířat dostanou konečně to, co potřebují. Nový 
bezsáčkový vysavač vypouští o 100 % svěžejší vzduch.

+ Osvěžujíce jiný systém filtru:
+ Nádoba filtru AQUA-PURE-FILTERBOX
+ Filtr HEPA13
+ Filtr s aktivním uhlím
+ Mikrofiltr odpadního vzduchu
+ Max. 1600 wattů
+  Dálkové ovládání integrované v madle, na regulaci 

intenzity vysávání a vypínání a zapínání přístroje
+ Cross-Bumper
+ Akční rádius 11 metrů
+ Automatické navíjení kabelu
+ Řídicí kolečka 360° Easy-Drive
+ 2 možnosti parkovací polohy
+ Made in Germany
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 Doporučuje

Turbokartáč Kartáč na čalounění, 
délka 190 mm

Hubice na štěrbiny 
360 mm

Pocítíte o 100 % 
svěžejší vzduch

Bez sáčkuNádoba filtru 
AQUA-PURE-
FILTERBOX

Vyprazdňování 
nádoby filtru

Kartáč na nábytek 
s otočným kloubem

Řídicí kolečka 360° 
Easy-Drive

Automatické 
navíjení kabelu

Dálkové ovládání Přepínatelná hubice 
na koberce s nožním 
přepínačem



THOMAS  
perfect air 
feel fresh x3.
Dokonalý pro milovníky svěžesti.

Bezsáčkový vysavač, 
který citelně osvěžuje 

vzduch o 100 % a 
vypouští nádherný 

čerstvý vzduch.
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Konečně bezsáčkový vysavač, který navíc vypouští  
nádherný čerstvý vzduch.

+ Osvěžujíce jiný systém filtru:
+ Nádoba filtru AQUA-PURE-FILTERBOX
+ Filtr HEPA13
+ Mikrofiltr odpadního vzduchu
+ Max. 1600 wattů
+ Se svěží vůní
+ Elektronická regulace intenzity vysávání
+ Akční rádius 11 m
+ Automatické navíjení kabelu
+ Řídicí kolečka 360° Easy-Drive
+ 2 možnosti parkovací polohy
+ Made in Germany
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Hubice na parkety Hubice na  
čalounění

Přepínatelná hubice 
na koberce s nožním 
přepínačem

Hubice na štěrbiny 
220 mm

Řídicí kolečka 360° 
Easy-Drive

Dobrý pocit díky 
svěží vůni

Automatické 
navíjení kabelu

Kartáč na nábytek 
s otočným kloubem

Pocítíte o 100 % 
svěžejší vzduch

Bez sáčkuNádoba filtru 
AQUA-PURE-
FILTERBOX

Vyprazdňování 
nádoby filtru



QUALITY PROOF

Perfect air
5hvězdičková kvalita.

Nařízení č. 665/2013/EU o energetických štítcích  
a č. 666/2013/EU o ekodesignu se dle článku 1, ods. 2  
nevztahují na mokré vysavače a kombinované mokré  
a suché vysavače.
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1   Pocítíte o 100 % svěžejší vzduch. Prach, 

pyly, roztoče, chlupy zvířat a částečky 

zápachu se jednoduše zachytí ve vodě. 

Dokonalý pro alergiky a chovatele zvířat.

2   Filtr HEPA13 s filtrem na pyly nebo filtrem 

s aktivním uhlím spolu s nádobou filtru 

AQUA-PURE-FILTERBOX zajišťují čerstvý, 

osvěžený vzduch. Pocítíte to na 100 %.

3   Příjem vody a vlhkosti – bez poškození 

motoru. Tak lze vysát i malé množství 

rozlité vody do objemu 1 litr.

4   Vysávání bez sáčku na prach - bez dalších 

nákladů, bez nepříjemné likvidace sáčků 

na prach.

5   Konstantě vysoký sací výkon během 

každého procesu vysávání, díky účinné 

nádobě filtru AQUA-PURE-FILTERBOX.
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BEZSÁČKOVÝ VYSAVAČ S NÁDOBOU FITLRU AQUA-PURE-FILTERBOX.



Technické změny vyhrazeny.sériově k dispozici jako speciální příslušenství

TECHNICKÉ ÚDAJE
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Typ/Obchodní označení
allergy 

pure
animal 

pure
feel fresh

x3
Výr. č. 786526 786527 786532
Kontrolní značka 
Technické/uživatelské parametry
Napětí  V 230 230 230
Pojistky  A 16 16 16
Výkon motoru W IEC/max. 1400/1600 1400/1600 1400/1600
Max. podtlak mbar 280 280 280
Objem zásobníku  cca l 1,8 1,8 1,8
Systém mokrého vysávání
Příjem vody  cca l 1,8 1,8 1,8
Délka kabelu  m 8 8 8
Akční rádius  m 11 11 11
Vybavení
Systém trubice/hadice Základní příslušenství mm 32 32 32
Sací hadice s trubkovým obloukem Komfort
Teleskopická trubice z ušlechtilé oceli 
Parkovací poloha
Automatické navíjení kabelu
Elektronická regulace intenzity vysávání
Elektronická regulace intenzity vysávání dálkovým 
ovládáním na madle

– –

Stupeň ECO 
Touch-Tronic
Funkční vypínač Soft-Touch 
Svěží vůně fresh moments 
Přepínatelná hubice na koberce s nožním přepínačem 
Turbokartáč
Hubice na parkety
Hubice na čalounění, šířka 190 mm
Hubice na čalounění, šířka 120 mm –
Hubice na štěrbiny, šířka 220 mm –
Hubice na štěrbiny, délka 360 mm 
Kartáč na nábytek s otočným kloubem
Sifónová hubice
Cross-Bumper – –
Hubice na čalounění
Systém filtrů pro suché vysávání
Nádoba filtru AQUA-PURE
Filtr HEPA13
Mikrofiltr na výstupu
Filtr na pyly 
Filtr s aktivním uhlím
Rozměry a hmotnosti: Přístroj/včetně obalu
Délka  mm 467/540 467/540 467/540
Šířka  mm 318/395 318/395 318/395
Výška  mm 294/440 294/440 294/440
Hmotnost  kg 6,9/10,7 6,9/11,5 6,9/11,0 



Robert Thomas Metall- und  
Elektrowerke GmbH & Co. KG  
Postfach 1820  
D-57279 Neunkirchen/Siegerland  
Hellerstrasse 6 
D-57290 Neunkirchen/Siegerland 
Telefon +49 (0) 2735/788-0  
Fax +49 (0) 2735/788-519
info@robert-thomas.de   
www.robert-thomas.de 
www.robert-thomas.net

Jiné vysávání – účinné a pohodlné.


