
Dyson Big Ball

Tasapainotetun 
rungon ansiosta 
Big Ball nousee 
kaaduttuaan 
itsestään takaisin 
pystyyn.

Varren kahva 
kiertyy nyt 
kolmeen 
suuntaan ja 
kääntyy 360°. 
Tämä parantaa 
imurin 
hallintaa.

56% suurempi 
pölysäiliö kuin 
edeltäjissä. 
Säiliön tyhjennys 
tapahtuu 
hygieenisesti.

Suulakkeita on 
helppo vaihtaa 
eri tehtävien 
välillä.

DYSON BIG BALL IMURISSA ON PALJON UUSIA JA IMUROINTIA 
HELPOTTAVIA JA NOPEUTTAVIA OMINAISUUKSIA:



DYSON – IMURI JOKA EI MENETÄ IMUTEHOAAN

BIG BALL IMURIN KÄYTTÖ ON ENTISTÄ MUKAVAMPAA

• Ainutlaatuinen Big BallTM-teknologia: imuri kulkee
pallon muotoisen rungon varassa, jolloin se seuraa
luontevammin käyttäjän perässä ja kääntyy ympäri jopa paikoillaan.

• Tasapainotetun rungon ansiosta imuri nousee kaaduttuaan itsestään takaisin 
pystyyn. Tämä nopeuttaa imurointia ja tekee siitä vähemmän vaivalloista!

• Uuden, nivelletyn kahvan ansiosta joka nurkan siivous on helppoa ja 
vaivatonta. Varren kahva kiertyy nyt kolmeen suuntaan ja kääntyy 360°, 
mikä parantaa laitteen hallintaa. Letku ja putki myös asettuvat mukavammin 
parkkipidikkeeseen.

• Uuden, pidemmän putken ansiosta imurointi on entistä helpompaa.
• Uuden kiinnitysjärjestelmän avulla suulakkeiden vaihto on helpompaa.

MARKKINOIDEN AINOA HUOLTOVAPAA IMURI

• Ei suodattimien hoitotarvetta – Ainutlaatuiset Dyson Cinetic syklonit, joissa 
on värähtelevät päät. Siksi imurin suodattimia ei tarvitse vaihtaa tai edes 
pestä!

Dyson Big Ball

Jatkuva imuteho: 250 AW
Moottorin teho: 1300 W
Mitat (k x p x l):
34,7 x 39,9 x 30,8 cm
Paino: 7,64 kg
Ulottuvuus: 10,75 m 
(virtajohdon pituus 6,6 m)



DYSON – IMURI JOKA EI MENETÄ IMUTEHOAAN

BIG BALL ON TÄYNNÄ TEKNOLOGIAA

• Pöly ja lika irrotetaan ilmasta Radial™-sykloniteknologian ja 
keskipakoisvoiman avulla. 28 kappaletta kahteen kerrokseen aseteltua 
syklonia tuottavat suuren keskipakoisvoiman, joka vangitsee entistä 
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 -
pölysäiliön tilavuus 1,8 l.

• Valmistettu erittäin kestävistä materiaaleista (ABS-muovista ja 
polykarbonaatista).

• Musclehead lattiasuulake, joka säätyy automaattisesti käytettävän 
lattiapinnan tai maton mukaan säilyttäen imutehon.

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

• Teleskooppivarsi ja ergonominen kahva
• HEPA-suodatin

Dyson Big Ball


