
Krachtige zuigprestaties voor het
stofzuigen van kleine woningen en
appartementen.

Geschikt tot maximaal 40 meter leiding.

ELUX910
Technische Specificaties
Artikelnummer 110910

Kleur Zwart/grijs met
Ice wit

Body Kunststof

Max. motor vermogen, W 1475

Voltage 230

Motor type Through Flow

Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, ingebouwd

Thermisch beveiligd Ja
Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Nee, wordt los
meegeleverd

Met toerenregelaar
te gebruiken

Ja

Bediening op stofzuiger Aan/uit knop

Filter Zelfreinigend
GORE-TEX ®

Extern HEPA Allergie
filter (nodig als u geen uitblaas mogelijkheid heeft)

Optioneel

Opvangbak volume, 
liters

31

Opvangbak doorkijkraam Ja

Gebruik met stofzuigerzak Optioneel

Afmetingen HxBxD, cm 106,8x46,5x38,0

Netto gewicht, kg 8,7

Electrolux Oxygen 
Centrale Stofzuigunit
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Geluiddempend pakket
De geïntegreerde demper fungeert als een 
geluidsdemper om het motorgeluid zo laag 
mogelijk te houden.  Zo behoren de Oxygen 
stofzuigunits tot één van de stilste!

Vernieuwde sluitingen 
De nieuw ontworpen hendels maken het 
legen van de opvangbak een gemakkelijke 
taak. De opvangbak vergrendelt terug op 
zijn plaats met een goede afdichting om 
ervoor te zorgen dat het vuil en stof in de
opvangbak blijft.

Zelfreinigend filter
Het unieke zelfreinigende filter met 
GORE-TEX™ technologie filtert 98% van de 
deeltjes en beschermt zo de motor.
Daarmee behoud u superieure zuigkracht 
gedurende de levensduur van uw stofzuiger. 
Geheel onderhoudsvrij!

Optioneel HEPA allergie filtratie
Geen mogelijkheid tot uitblaas naar buiten? 
Het optionele HEPA allergie filter zuivert de 
lucht tot 99,97% en verwijdert
onzuiverheden of allergenen welke zijn
overgebleven na filtratie voor deze
recirculeren.



De Electrolux Oxygen
centrale stofzuigunits zijn
strak, maar toch robuust
en krachtig. De reeks
biedt intuïtieve en handige
functies in combinatie met
eenvoudig te gebruiken
informatie-displays.

ELUX910
Afmetingen, cm
A
B
C 29,0
D 44,0

30,0
104,0

E 50,0
F -
G 3,0
H 7,5
I 11,5
J 14,0

Electrolux Oxygen 
Centrale Stofzuigunit
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Krachtige zuigprestaties voor het
stofzuigen van middel grote woningen
en appartementen.

Geschikt tot maximaal 70 meter leiding.

ELUX920
Technische Specificaties
Artikelnummer 110920

Kleur Zwart/grijs met
Ice wit

Body Kunststof

Max. motor vermogen, W 1575

Voltage 230

Motor type Through Flow

Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, ingebouwd

Thermisch beveiligd Ja
Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Nee, wordt los
meegeleverd

Met toerenregelaar
te gebruiken

Ja

Bediening op stofzuiger Aan/uit knop
+ info LED

Filter Zelfreinigend
GORE-TEX ®

Extern HEPA Allergie
filter (nodig als u geen uitblaas mogelijkheid heeft)

Optioneel

Opvangbak volume, 
liters

31

Opvangbak doorkijkraam Ja

Gebruik met stofzuigerzak Optioneel

Afmetingen HxBxD, cm 106,8x46,5x38,0

Netto gewicht, kg 8,7

Geluiddempend pakket
De geïntegreerde demper fungeert als een 
geluidsdemper om het motorgeluid zo laag 
mogelijk te houden.  Zo behoren de Oxygen 
stofzuigunits tot één van de stilste!

Vernieuwde sluitingen 
De nieuw ontworpen hendels maken het 
legen van de opvangbak een gemakkelijke 
taak. De opvangbak vergrendelt terug op 
zijn plaats met een goede afdichting om 
ervoor te zorgen dat het vuil en stof in de
opvangbak blijft.

Zelfreinigend filter
Het unieke zelfreinigende filter met 
GORE-TEX™ technologie filtert 98% van de 
deeltjes en beschermt zo de motor.
Daarmee behoud u superieure zuigkracht 
gedurende de levensduur van uw stofzuiger. 
Geheel onderhoudsvrij!

Optioneel HEPA allergie filtratie
Geen mogelijkheid tot uitblaas naar buiten? 
Het optionele HEPA allergie filter zuivert de 
lucht tot 99,97% en verwijdert
onzuiverheden of allergenen welke zijn
overgebleven na filtratie voor deze
recirculeren.

Electrolux Oxygen 
Centrale Stofzuigunit
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Electrolux Oxygen 
Centrale Stofzuigunit
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De Electrolux Oxygen
centrale stofzuigunits zijn
strak, maar toch robuust
en krachtig. De reeks
biedt intuïtieve en handige
functies in combinatie met
eenvoudig te gebruiken
informatie-displays.

ELUX920
Afmetingen, cm
A
B
C 29,0
D 44,0

30,0
104,0

E 50,0
F -
G 3,0
H 7,5
I 11,5
J 14,0



Krachtige zuigprestaties voor het
stofzuigen van grote woningen
en appartementen.

Geschikt tot maximaal 90 meter leiding.

ELUX930
Technische Specificaties
Artikelnummer 110930

Kleur Zwart/grijs met
Ice wit

Body Kunststof

Max. motor vermogen, W 1600

Voltage 230

Motor type Through Flow

Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, ingebouwd

Thermisch beveiligd Ja
Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Nee, wordt los
meegeleverd

Met toerenregelaar
te gebruiken

Ja

Bediening op stofzuiger Volledig LCD

Filter Zelfreinigend
GORE-TEX ®

Extern HEPA Allergie
filter (nodig als u geen uitblaas mogelijkheid heeft)

Optioneel

Opvangbak volume, 
liters

31

Opvangbak doorkijkraam Ja

Gebruik met stofzuigerzak Optioneel

Afmetingen HxBxD, cm 106,8x46,5x38,0

Netto gewicht, kg 9,3

Geluiddempend pakket
De geïntegreerde demper fungeert als een 
geluidsdemper om het motorgeluid zo laag 
mogelijk te houden.  Zo behoren de Oxygen 
stofzuigunits tot één van de stilste!

Vernieuwde sluitingen 
De nieuw ontworpen hendels maken het 
legen van de opvangbak een gemakkelijke 
taak. De opvangbak vergrendelt terug op 
zijn plaats met een goede afdichting om 
ervoor te zorgen dat het vuil en stof in de
opvangbak blijft.

Zelfreinigend filter
Het unieke zelfreinigende filter met 
GORE-TEX™ technologie filtert 98% van de 
deeltjes en beschermt zo de motor.
Daarmee behoud u superieure zuigkracht 
gedurende de levensduur van uw stofzuiger. 
Geheel onderhoudsvrij!

Slimme stofzuiger
Het volledige LCD scherm houdt u op de 
hoogte over de prestaties van uw centrale 
stofzuigunit met pictogrammen die oplichten. 
Het vertelt u ook wanneer het tijd is om de 
opvangbak te ledigen. Zo kunt u er zeker 
van zijn dat uw stofzuiger zo optimaal 
mogelijk werkt. 

Electrolux Oxygen 
Centrale Stofzuigunit
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Electrolux Oxygen 
Centrale Stofzuigunit
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De Electrolux Oxygen
centrale stofzuigunits zijn
strak, maar toch robuust
en krachtig. De reeks
biedt intuïtieve en handige
functies in combinatie met
eenvoudig te gebruiken
informatie-displays.

ELUX930
Afmetingen, cm
A
B
C 29,0
D 44,0

30,0
104,0

E 50,0
F -
G 3,0
H 7,5
I 11,5
J 14,0


