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Wet & Dry – na suché i mokré vysávání 
S ručním vysavačem VP4351 dosáhnete rychlého a efektivního úklidu. Vyniká 
extrémním sacím výkonem a moderním designem. Poradí si s úklidem 
v domácnosti i v autě. Je určený pro suché i mokré vysávání a díky bohatému 
příslušenství ho žádná nečistota nezastaví.  
 
 
 
 

Extrémní výkon 
Vysavač VP4351 je opatřen kvalitní Li-Ion baterii 11,1 V 
s kapacitou 2200 mAh, díky které zvládnete uklízet až 20 minut 
na jedno nabití. Tato baterie se vyznačuje vyšším výkonem a delší 
životností. Současně netrpí tzv. paměťovým efektem, kdy 
nesprávným nabíjením může během pár desítek nabíjecích cyklů 
dojít ke skokovému a trvalému poklesu kapacity akumulátoru.  
 

 
 
PET kartáč – specialista na srst 
Součástí základní výbavy je i chytře vymyšlený nástavec na šetrné 
ošetření kůže a srsti vašeho domácího mazlíčka. Hlavní výhodou je, 
že jedním tahem vyčešete a zároveň i vysajete všechny přebytečné 
chlupy bez zbytečného nepořádku. Vašeho zvířecího parťáka 
zbavíte nečistot, škodlivin a alergenů. Důmyslná konstrukce kartáče 
navíc působí stimulačně na funkci kůže. 

 

 



Snadná údržba 
Čištění ručního vysavače VP4351 je velice rychlé a jednoduché. 
Stisknutím tlačítka oddělíte sběrnou nádobu, ve které se usazuje vysátý 
prach a další nečistoty. Nádobu stačí vyprázdnit o opět nasadit zpět. 
Během chvilky budete mít svého pomocníka opět plně k dispozici. 
 

Úklid jednou rukou 
Ruční vysavač Concept VP4351 je lehký, perfektně padne do ruky a práce 
s ním je velmi pohodlná. Jednou rukou vysajete všechny drobné nečistoty, 
aniž byste museli sáhnout po klasickém a těžkém vysavači. Navíc vás při 
práci s ním nebude obtěžovat žádný kabel. 
 
 

 
Technické parametry 
Baterie 11,1 V, 2200 mAh 
Typ baterie: Li-Ion 
Sací síla: 6 kPa 
Doba vysávání: až 20 min. 
Vysávání kapalin 
Kapacita prachové nádoby: 0,5 l 
HEPA filtr 12 
Indikace stavu baterie 
Hlučnost: 70 dB 
Hmotnost: 1,08 kg 
Rozměry: 420 x 125 x 110 mm 
Délka kabelu: 1,8 m 
Doba nabíjení: 4 h 
 
Příslušenství 
PET kartáč 
Krátká štěrbinová hubice  
Stěrka 
Redukce 
Nabíjecí stanice 
Adaptér  
 


