
ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY
z mopem

Do 100 m2** Do 60 min pracy* Inverter Technology 3 w 1, nakładka mopująca VF-VM4301WG AQUA PLUS

vestfrosthome.euSTØVSUGER

Czysty dom 
każdego dnia!
Z odkurzaczem bezprzewodowym Vestfrost 
możesz odkurzać i mopować podłogę jednocześnie. 
A dzięki praktycznym ssawkom szybko zamienisz 
odkurzacz podłogowy w ręczny, by wygodnie usuwać 
zanieczyszczenia z trudno dostępnych miejsc.

POWERFUL
INVERTER
MOTOR

MOP

TELESCOPIC 
TUBE

7 LEVELS

EASY PARKING 
AND STORAGE

Odkurzanie i mopowanie 
w tym samym czasie

Wydajność, duża moc ssania, 
bezawaryjność

Nie wymaga dodatkowej stacji 
dokującej podczas przerwy 
w pracy lub ładowania baterii

Duży zasięg 
i wygoda sprzątania

Łatwe czyszczenie mebli 
tapicerowanych i materacy

MINI 
TURBOBRUSH



Poznaj zalety odkurzacza 
Vestfrost VF-VM4301WG 
AQUA PLUS

Jednoczesne odkurzanie i mopowanie
Dzięki nakładce mopującej sprzątanie będzie nie tylko szybsze, 
ale i dokładniejsze. Mycie podłóg na mokro ułatwia usuwanie 
pozostałości kurzu, plamy czy smugi. To rozwiązanie idealne dla rodzin 
z małymi dziećmi, alergików czy domów, w których mieszkają czworonogi. 
Nakładkę można zamontować jednym klikiem. Do mycia podłogi wystarczy 
użyć wodę z kranu lub z dodatkiem płynu do mycia podłóg***. W zestawie 
dostępne są dwa wymienne pady do mopa. Mocowanie na rzepy ułatwia 
zdejmowanie padów do prania. 

Pionowe parkowanie bez dodatkowej stacji
Ten odkurzacz pozostanie w pozycji pionowej. To wygodne rozwiązanie 
sprawia, że nie trzeba się schylać po urządzenie za każdym razem, gdy 
sprzątanie zostaje przerwane. Możliwość parkowania odkurzacza w pozycji 
pionowej docenią osoby z problemami zdrowotnymi czy kobiety w ciąży, 
dla których schylanie się jest niewygodne i utrudnione.

7 poziomów regulacji rury teleskopowej 
Urządzenie zostało zaprojektowane tak, by odkurzanie było komfortowe 
dla każdego, niezależnie od wzrostu. Za wygodę sprzątania odpowiada 
między innymi regulowana rura teleskopowa, którą można dostosować 
do potrzeb każdego domownika aż na 7 poziomach – od 890 do 1100 
mm. Dzięki temu odkurzanie narożników pod sufi tem czy podłogi pod 
łóżkiem nikomu nie sprawi problemu. Ponadto odkurzacz jest lekki i waży 
zaledwie 2,65 kg****!

Nawet 60 min* pracy na jednym ładowaniu baterii
Odkurzacz Vestfrost jest niezwykle wydajny, ponieważ w urządzeniu został 
wykorzystany akumulator llitowo-jonowy o mocy maksymalnej 24 V. Jedno 
pełne naładowanie baterii (w zaledwie 3,5 godziny) pozwala na 60 minut* 
nieprzerwanego odkurzania powierzchni do 100 m2 **. Akumulator jest 
wyjmowany. Dodatkową baterię można dokupić w serwisie, by łatwo 
wydłużyć czas sprzątania nawet do 120 minut. 

Cichy, wydajny i trwały silnik inwerterowy
Silnik inwerterowy to gwarancja cichej pracy urządzenia. Jest bezawaryjny 
i wyjątkowo trwały, dzięki bezszczotkowej konstrukcji. Bez względu 
powierzchnię sprzątania (twarda podłoga czy dywan), urządzenie zapewni 
dużą moc ssania, by sprzątanie było maksymalnie dokładne 
i nie zajmowało czasu. 

4-stopniowa fi ltracja
Chroni nie tylko silnik inwerterowy przed cząsteczkami kurzu, ale 
także uniemożliwia wydostanie się zanieczyszczeń wraz z powietrzem. 
4-stopniowa fi ltracja efektywnie zatrzymuje w zbiorniku na kurz zassane 
z powierzchni pyłki, odchody roztoczy i większość bakterii. Zastosowany 
w urządzeniu fi ltr EPA E12 przechwytuje aż 99,6% szkodliwych cząsteczek. 
Łatwo można go wyjąć i umyć pod bieżącą wodą lub wymienić na nowy.



W zestawie:

Giętki wąż
Elastyczne przedłużenie 

dla ssawek

Soft brush
Dokładne odkurzanie kratek
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Uchwyt ścienny
Wygodne i estetyczne 

przechowywanie

Nakładka mopująca
Efektywne sprzatanie 2 w 1

- odkurzanie i mycie

Sofa brush
Szybkie czyszczenie 

mebli tapicerowanych

2 wymienne pady
Wygoda i higiena

Turbo Brush 
z podświetleniem LED
Efektywne odkurzacznie 

twardych podłóg i dywanów

Miękka 
szczotka

Ssawka 2 w 1
Dokładne odkurzanie 
kratek wentylacyjnych 

czy żaluzji

Ssawka szczelinowa
Łatwe sprzątanie trudno 

dostępnych i wąskich 
miejsc

Elastyczna ssawka
Skuteczne sprzątanie szczelin 

i zakamarków

x 2

szczotkaszczotkaszczotkaszczotka

Ssawka szczelinowa

3 IN 1

3 in 1
Odkurzacz podłogowy, ręczny 
i mop w jednym urządzeniu

MiniTurbo brush
Czyste kanapy 

i materace



VF-VM4301WG AQUA PLUS

ODKURZACZ BEZPRZEWODOWY
z mopem

DODATKOWE INFORMACJE

Programy Floor/Carpet

Tryby pracy Max/Eco

Czas pracy (tryb Max) do 14 min

Czas pracy (tryb Eco)** do 60 min

Powierzchnia sprzatania** do 100 m2

Filtr EPA E12, zmywalny i wymienny

Rodzaj baterii Litowo-jonowa, wyjmowana

Napięcie maks. [V] 24

Wskaźnik poziomu  
naładowania baterii LED

Czas ładowania baterii 3,5 h

Rodzaj silnika Inwerterowy/bezszczotkowy

Przechowywanie uchwyt ścienny w zestawie

Pojemność pojemnika na kurz 0,65 l

Napięcie maks. 24V

Poziom hałasu 76 db w trybie Eco
i <84 db w trybie Max

Waga netto**** 2,65 kg

Waga brutto z opakowaniem 5,1 kg

EAN 5901138702468

WYMIARY OPAKOWANIA

Wysokość: 800 mm Szerokość: 305 mm Głębokość: 155 mm

WYMIARY

Wysokość: 890 mm Szerokość: 250 mm Głębokość: 170 mm
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*  Podczas pracy w trybie Eco z dyszami bez własnego silnika. Rzeczywisty czas pracy może się różnić 
w zależności od trybu zasilania, rodzaju podłogi i/lub używanych akcesoriów. 

**  Podczas pracy w trybie Eco na twardej podłodze. Rzeczywista powierzchnia odkurzania może się 
różnić w zależności od trybu zasilania, rodzaju podłogi i/lub używanych akcesoriów.

*** Nie należy używać płynów o tłustej konsystencji i substancji żrących. 

****Odkurzacz ręczny wraz z rurą teleskopową i elektroszczotką Turbo Brush


