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Wet & Dry – na suché i mokré vysávání 
Ruční vysavač VP4370 z řady Perfect Clean vám pomůže s rychlým úklidem suchých 
i mokrých nečistot. Snadno a rychle vysajete rozsypanou mouku, drobky po dětech 
nebo vylitý čaj. Je opatřen 3 LED diodami, takže mu nic neunikne. Ruční vysavač 
VP4370 budete mít neustále po ruce. 
 

PET motorizovaný turbokartáč – specialista na chlupy 
Ruční vysavač VP4370 je ideální pro majitele domácích mazlíčků. Je vybaven 
výkonným motorizovaným PET turbokartáčem, který si hravě poradí 
s popadanými zvířecími chlupy na pohovce, koberci nebo ve vašem autě. 

  
Dlouhá výdrž 
Vysavač VP4370 je opatřen kvalitní Li-Ion baterii 14,8 V s kapacitou 2200 mAh, 
díky které zvládnete uklízet až 40 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.  
 

Snadná údržba 
Čištění ručního vysavače VP4370 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 
Nenajdete lepšího parťáka pro pohotový úklid. Jednou rukou hladce 
uklidíte drobný nepořádek, aniž byste museli sáhnout po klasickém 
vysavači. Je lehký, perfektně padne do ruky a při práci vás nebude 
obtěžovat žádný kabel.  
 

Ruční vysavač do auta i do bytu  
Součástí základní výbavy ručního vysavače VP4370 je dlouhá 
štěrbinová hubice pro úklid špatně dostupných míst. Snadno s ní 
uklidíte každou skulinu, prostor mezi matracemi, interiér auta nebo 
dna zásuvek. Pro mokré vysávání slouží praktická stěrka, která 
přilne k povrchu a dokonale pojme veškerou tekutinu. Dalším 
užitečným doplňkem je nástěnný držák, ve kterém je vysavač 
umístěn v době, kdy ho nepotřebujete nebo kdy je nutné jeho 
dobití. 
 
 

Rodina Perfect Clean 
Ne nadarmo se říká: čistota půl zdraví. Proto jsme v Conceptu připravili 

celou řadu pomocníků na úklid ve stejném designu. Stačí si jen vybrat, který Vám bude vyhovovat a 
padne Vám do ruky. Podívejte se na naši speciální stránku věnovanou řadě Perfect Clean a zjistěte, 
kolik času prouklízíte. Stačí kliknou na obrázek vedle. 
 
 
Technické parametry 
Wet & Dry 
Baterie 14,8 V, 2200 mAh 
Typ baterie: Li-Ion 
Sací síla: 5,5 kPa 
Doba vysávání: až 40 min. 
Kapacita prachové nádoby: 0,45 l 
Kapacita nádoby na vodu: 150 ml 
2 výkonové stupně 
HEPA filtr 
3x LED diody 
Doba nabíjení: 4 h 
 
Příslušenství 
PET motorizovaný turbokartáč 
Dlouhá štěrbinová hubice  
Stěrka 
Nabíjecí nástěnný držák 
Adaptér  
 


