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Elegantní pomocník s extrémním výkonem 
Ruční vysavač VP4410 Deeser ultimate je kombinací elegantního designu 
a špičkového sacího výkonu, na kterém má zásluhu vysoce účinný 
bezkartáčový BLDC motor. Kompaktní a ultra lehké tělo nabízí 
pohodlnou obsluhu pro váš každodenní drobný úklid v domácnosti i 
v autě. Díky kvalitní Li-Ion baterii 11,1 V s kapacitou 2200 mAh 
zvládnete uklízet až 20 minut na jedno nabití, a navíc vás při práci 
neobtěžuje žádný kabel. 
 

 
Praktický ve všech směrech 
Vysavač je vybaven nabíjecí stanicí, která slouží současně jako stojánek 
na drobné příslušenství. Velice rychlé a jednoduché je i samotné 
vyprazdňování prachové nádoby. Pomocí zámků na těle vysavače 
jednoduše 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. 
 

 
Kvalitní filtrace 
Vysavač je vybaven vysoce účinným HEPA filtrem 13, který dokáže 
zachytit až 99,9 % částic, jako je prach, pyl nebo cigaretový kouř. 
Vysavače opatřené HEPA filtrem 13 pomáhají předcházet vzniku alergií na 
prach, která se může rozvinou v každém věku. Ocení ho zejména rodiny 
s malými dětmi a alergiky. HEPA filtr je navíc omyvatelný, což prodlužuje 
jeho životnost. Stačí ho vyjmout z těla vysavače, vyklepat, opláchnout pod 
tekoucí vodou a nechat důkladně uschnout. 
  



Štěrbinová hubice 2 v 1 
V příslušenství ručního vysavače VP4410 naleznete speciální hubici 2 v 1, 
která je spojením štěrbinové hubice a prachového kartáčku. Můžete ji 
využít jako samostatnou štěrbinovou hubici na úklid špatně přístupných 
míst (radiátory, zásuvky, prostor mezi matracemi a čalouněním apod.) 
nebo přiklopit prachový kartáček a šetrně odstranit prach z nábytku, 
žaluzií, parapetů, knih nebo klávesnice. 
 

 
Hubice na čalounění 
S hubicí na čalounění vysajete pohovky, 
křesla, matrace, úložné prostory i postele. Navíc vám pomůže setřít prach 
na nábytku, aniž by došlo k jeho poškrábání. Využít ji můžete také na úklid 
okenních parapetů. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Technické parametry 
BLDC motor 
Baterie 11,1 V, 2200 mAh 
Typ baterie: Li-Ion 
Sací síla: 14 kPa 
Doba vysávání: 20 minut 
Kapacita prachové nádoby: 0,25 l 
HEPA filtr 13 
Indikace stavu baterie 
Hlučnost: < 78 dB 
Příkon: 90 W 
Doba nabíjení: 4-5 hodin 
 
Příslušenství 
Stojan 
Štěrbinová hubice 2 v 1 
Hubice na čalounění 
 


