
Dyson Big Ball

Painopisteen 
sijainnin ja pallon 
muotoisen 
runkonsa ansiosta 
Big Ball nousee 
kaaduttuaan 
itsestään takaisin 
pystyyn.

35 kehittynyttä 

syklonia nappaa 
ilmavirrasta jopa 
mikroskooppiset 
hiukkaset, eikä 
imuri koskaan 
menetä 
imutehoaan.

Säiliön tyhjennys 
tapahtuu 
hygieenisesti 
yhdellä napin 
painalluksella. 
Erityinen varsi 
työntää roskat 
ulos myös säiliön 
reunoilta.

Imurin syklonit 
ovat niin 
tehokkaita, ettei 
pestäviä tai 
vaihdettavia 
suodattimia 
tarvita lainkaan.

Ainoa imuri, jossa ei ole pestäviä tai vaihdettavia suodattimia.

Kehittyneet Dyson Cinetic™ syklonit erottelevat jopa mikroskooppiset 

pölyhiukkaset, eikä sotkuista suodattimen pesua tarvitse suorittaa koskaan. 

Imuri nousee itsestään pystyyn, sen tyhjennys tapahtuu hygieenisesti yhdellä 

napinpainalluksella ja nivelletty kahva antaa loistavan ohjaustuntuman.

Dyson Cinetic Big Ball™ ratkaisee muiden imurien turhauttavat ongelmat.
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Dyson Big Ball

Jatkuva imuteho: 164 AW
Maksimi Ilmavirta: 23,25 l/s
Moottorin teho: 700 W
Paino (runko): 5,42 kg
Paino (varusteineen): 7,89 kg
Ulottuvuus: 10,6 m 
Virtajohdon pituus 6,6 m
Äänitaso: 77 dBa
Takuu: 5 vuotta
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Dyson Pneumatic 
lattiasuulake säätyy 
automaattisesti eri 
lattiapinnoille ja 
matoille.

Turbiinisuulake 
hiilikuituharjaksilla 
tehopuhdistaa 
matot hiuksista ja 
lemmikkien 
karvoista 

Kolmeen suuntaan 
nivelletty kahva 
helpottaa 
imurointia ja 
mahdollistaa 
hankalampien 
paikkojen 
puhdistuksen. 

Huomattavasti 
hiljaisempi kuin 
edeltävä malli, 
äänitaso 80 dBA.

Edeltäjiään 
suurempi (0,8 l), 
läpinäkyvä 
pölysäiliö. 

Helppokäyttöinen 
ja kestävä 
mekanismi, jolla 
vaihtaa suulakkeita.



DYSON – IMURI JOKA EI MENETÄ IMUTEHOAAN

CINETIC BIG BALL ON TÄYNNÄ UUSINTA TEKNOLOGIAA:

• Pöly ja lika irrotetaan ilmasta Cinetic™sykloniteknologian ja 

keskipakoisvoiman avulla. 35 kappaletta kahteen kerrokseen aseteltua 

syklonia tuottavat suuren keskipakoisvoiman, joka vangitsee enemmän 

hienojakoista pölyä ja allergeeneja läpinäkyvään pölysäiliöön.

• Pölypussiton imuri, ei pölypussien tai suodattimien ostotarvetta – ei siis 

ylimääräisiä käyttökuluja!

• Läpinäkyvä pölysäiliö on helppo ja hygieeninen tyhjentää ja uuden 

tyhjennysmekanismin avulla syklonin väliin ei jää roskia tai pölypalloja.

• Valmistettu erittäin kestävistä materiaaleista (ABS-muovista ja 

polykarbonaatista).

• Pneumatic lattiasuulake säätyy automaattisesti käytettävän 

lattiapinnan tai maton mukaan säilyttäen imutehon kaikilla pinnoilla.

• Turbiinisuulake hiilikuituharjaksilla puhdistaa tehokkaasti esim. 

lemmikkien karvat matoista.

• Tanlge-free turbiinisuulake puhdistaa huonekalut ja auton sisustan, 

ilman että esim. hiukset tarttuisivat harjakseen.

• Kovien lattiapintojen suulake puhdistaa erityisen tehokkaasti esim. 

parketti-, laminaatti- ja laattalattiat.

• Mukana yhdistelmäsuulake (rako/harja) ja tekstiilisuulake, jotka 

kulkevat imurin mukana

• Teleskooppivarsi ja ergonominen kahva

Dyson Big Ball
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