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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. 

Meer rendement
Een motor met 30% meer rendement is het
hart van elke Alliance centrale stofzuigunit.
Deze motor biedt hogere prestaties met een
verminderd verbruik van 30% ten opzichte
van traditionele stofzuiger motoren.

Extra stofzuigcontact 
Alle stofzuigers uit de Alliance reeks
beschikken over een eigen
stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u
gemakkelijk de ruimte schoonhouden
waarin de stofzuiger zich bevind.
Met aan/uit functie. 

Technische Specificaties
Artikelnummer 110625

Kleur Donker grijs

Body Metaal

Max. motor vermogen, W 1650

Voltage 230

Motor type HE Through Flow
Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, ingebouwd
+ extern

Thermisch beveiligd Ja

Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Ja, met aan/uit
functie

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

15

Opvangbak Transparant

Gebruik met stofzuigerzak Nee

Afmetingen HxBxD, cm 91,0x38,0x38,0

Netto gewicht, kg 12,3

Enorm stille maar zeer krachtige
zuigprestaties voor het stofzuigen van 
kleine woningen en appartementen.

Geschikt tot maximaal 50 meter leiding.

625SB
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*Breedte inclusief geluiddemper is A + 12,0 cm.

De BEAM Electrolux Alliance
centrale stofzuigunits zijn
innovatief, robuust en 
stralen waar design uit. De
reeks biedt vooruitstrevende
prestaties voor diverse
toepassingen, zoals moderne
woonhuizen en hotels. 
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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. 

Meer rendement
Een motor met 30% meer rendement is het
hart van elke Alliance centrale stofzuigunit.
Deze motor biedt hogere prestaties met een
verminderd verbruik van 30% ten opzichte
van traditionele stofzuiger motoren.

Extra stofzuigcontact 
Alle stofzuigers uit de Alliance reeks
beschikken over een eigen
stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u
gemakkelijk de ruimte schoonhouden
waarin de stofzuiger zich bevind.
Met aan/uit functie. 

Technische Specificaties
Artikelnummer 110650

Kleur Donker grijs

Body Metaal

Max. motor vermogen, W 1650

Voltage 230

Motor type HE Through Flow
Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, ingebouwd
+ extern

Thermisch beveiligd Ja

Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Ja, met aan/uit
functie

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

15

Opvangbak Transparant

Gebruik met stofzuigerzak Nee

Afmetingen HxBxD, cm 108,0x38,0x38,0

Netto gewicht, kg 13,0

650TB

Enorm stille maar zeer krachtige
zuigprestaties voor het stofzuigen van 
middel grote woningen en
appartementen.
Geschikt tot maximaal 60 meter leiding.
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De BEAM Electrolux Alliance
centrale stofzuigunits zijn
innovatief, robuust en 
stralen waar design uit. De
reeks biedt vooruitstrevende
prestaties voor diverse
toepassingen, zoals moderne
woonhuizen en hotels. 
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*Breedte inclusief geluiddemper is A + 12,0 cm.
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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. 

Meer rendement
Een motor met 30% meer rendement is het
hart van elke Alliance centrale stofzuigunit.
Deze motor biedt hogere prestaties met een
verminderd verbruik van 30% ten opzichte
van traditionele stofzuiger motoren.

Extra stofzuigcontact 
Alle stofzuigers uit de Alliance reeks
beschikken over een eigen
stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u
gemakkelijk de ruimte schoonhouden
waarin de stofzuiger zich bevind.
Met aan/uit functie. 

Technische Specificaties
Artikelnummer 110700

Kleur Donker grijs

Body Metaal

Max. motor vermogen, W 1760

Voltage 230

Motor type HE Through Flow
Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, ingebouwd
+ extern

Thermisch beveiligd Ja

Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Ja, met aan/uit
functie

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

15

Opvangbak Transparant

Gebruik met stofzuigerzak Nee

Afmetingen HxBxD, cm 108,0x38,0x38,0

Netto gewicht, kg 13,6

700TC

Enorm stille maar zeer krachtige
zuigprestaties voor het stofzuigen van 
grote woningen en appartementen.

Geschikt tot maximaal 70 meter leiding.
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De BEAM Electrolux Alliance
centrale stofzuigunits zijn
innovatief, robuust en 
stralen waar design uit. De
reeks biedt vooruitstrevende
prestaties voor diverse
toepassingen, zoals moderne
woonhuizen en hotels. 
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*Breedte inclusief geluiddemper is A + 12,0 cm.


