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

Langdurige zuigkracht
De betrouwbare bypass motor verliest geen 
zuigkracht waardoor u verzekerd van een 
langdurige oplossing welke vuil en stof op
een uiterst schone manier verwijdert uit uw 
woning of appartement. 

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!

Extra stofzuigcontact 
Alle stofzuigers uit de Platinum reeks
beschikken over een eigen
stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u
gemakkelijk de ruimte schoonhouden
waarin de stofzuiger zich bevind.

BEAM Electrolux Platinum
Centrale Stofzuigunit

© 2016 Beam Electrolux Centraal Stofzuigsystemen b.v.

Technische Specificaties
Artikelnummer 110335

Kleur Grijs 

Body Metaal

Max. motor vermogen, W 1850

Voltage 230

Motor type Bypass (tangentiaal)

Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, extern

Thermisch beveiligd Ja

Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Ja, zonder aan/
uit functie

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

15

Opvangbak Transparant

Gebruik met stofzuigerzak Nee

Afmetingen HxBxD, cm 89,0x28,0x28,0

Netto gewicht, kg 12,7

Enorm krachtige zuigprestaties voor
het stofzuigen van middel grote
woningen en appartementen.

Geschikt tot maximaal 60 meter leiding.

SC335
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De BEAM Electrolux Platinum
centrale stofzuigunits zijn
eenvoudig, robuust en
stralen kracht uit. De reeks
biedt een betrouwbare
oplossing voor diverse
toepassingen, zoals grote
woonhuizen en hotels. 

SC335
Afmetingen, cm
A
B
C 24,0
D 28,0

28,0
89,0

E 35,0
F 17,0
G 9,5
H 19,0
I 8,5
J 20,5

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



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

Langdurige zuigkracht
De betrouwbare bypass motor verliest geen 
zuigkracht waardoor u verzekerd van een 
langdurige oplossing welke vuil en stof op
een uiterst schone manier verwijdert uit uw 
woning of appartement. 

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!

Extra stofzuigcontact 
Alle stofzuigers uit de Platinum reeks
beschikken over een eigen
stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u
gemakkelijk de ruimte schoonhouden
waarin de stofzuiger zich bevind.

Technische Specificaties
Artikelnummer 110385

Kleur Grijs 

Body Metaal

Max. motor vermogen, W 2000

Voltage 230

Motor type Bypass (tangentiaal)

Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, extern

Thermisch beveiligd Ja

Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Ja, zonder aan/
uit functie

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

15

Opvangbak Transparant

Gebruik met stofzuigerzak Nee

Afmetingen HxBxD, cm 106,5x28,0x28,0

Netto gewicht, kg 13,6

Enorm krachtige zuigprestaties voor
het stofzuigen van middel en grote
woningen en appartementen.

Geschikt tot maximaal 80 meter leiding.

SC385
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De BEAM Electrolux Platinum
centrale stofzuigunits zijn
eenvoudig, robuust en 
stralen kracht uit. De reeks
biedt een betrouwbare
oplossing voor diverse
toepassingen, zoals grote
woonhuizen en hotels. 

SC385
Afmetingen, cm
A
B
C 24,0
D 28,0

28,0
107,0

E 35,0
F 17,0
G 19,5
H 19,0
I 8,5
J 20,5

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



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

Langdurige zuigkracht
De betrouwbare bypass motor verliest geen 
zuigkracht waardoor u verzekerd van een 
langdurige oplossing welke vuil en stof op
een uiterst schone manier verwijdert uit uw 
woning of appartement. 

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!

Extra stofzuigcontact 
Alle stofzuigers uit de Platinum reeks
beschikken over een eigen
stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u
gemakkelijk de ruimte schoonhouden
waarin de stofzuiger zich bevind.

Technische Specificaties
Artikelnummer 110398

Kleur Grijs 

Body Metaal

Max. motor vermogen, W 1800

Voltage 230

Motor type Bypass (tangentiaal)

Softstart Ja

Geluiddempend pakket Ja, extern

Thermisch beveiligd Ja

Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Ja, zonder aan/
uit functie

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

25

Opvangbak Transparant

Gebruik met stofzuigerzak Nee

Afmetingen HxBxD, cm 106,5x36,0x36,0

Netto gewicht, kg 19,0

Enorm krachtige zuigprestaties voor
het stofzuigen van  grote villa’s, hotels
en landhuizen.

Geschikt tot maximaal 100 meter leiding.

SC398
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De BEAM Electrolux Platinum
centrale stofzuigunits zijn
eenvoudig, robuust en 
stralen kracht uit. De reeks
biedt een betrouwbare
oplossing voor diverse
toepassingen, zoals grote
woonhuizen en hotels. 

SC398
Afmetingen, cm
A
B
C 32,0
D 28,0

36,0
107,0

E 35,0
F 17,0
G 22,0
H 19,0
I 8,5
J 20,5
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*Breedte inclusief geluiddemper is A + 12,0 cm.



BEAM Electrolux Platinum
Centrale Stofzuigunit

© 2015 Beam Electrolux Centraal Stofzuigsystemen b.v.

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

Langdurige zuigkracht
De betrouwbare bypass motor verliest geen 
zuigkracht waardoor u verzekerd van een 
langdurige oplossing welke vuil en stof op
een uiterst schone manier verwijdert uit uw 
woning of appartement. 

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!

Extra stofzuigcontact 
Alle stofzuigers uit de Platinum reeks
beschikken over een eigen
stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u
gemakkelijk de ruimte schoonhouden
waarin de stofzuiger zich bevind.

Technische Specificaties
Artikelnummer 110350

Kleur Grijs 

Body Metaal

Max. motor vermogen, W 2x 1850 (3700W)

Voltage 230

Motor type 2x Bypass (tangentiaal)

Softstart Nee

Geluiddempend pakket Ja, extern

Thermisch beveiligd Ja

Stofzuigcontact op
stofzuigunit zelf

Ja, zonder aan/
uit functie

Met toerenregelaar
te gebruiken

Nee

Bediening op stofzuiger Aan/uit knop

Filter Zelfreinigend
GORE-TEX®

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

Niet mogelijk

Opvangbak volume, 
liters

25

Opvangbak Transparant

Gebruik met stofzuigerzak Nee

Afmetingen HxBxD, cm 112,0x36,0x36,0

Netto gewicht, kg 23,4

Enorm krachtige zuigprestaties voor
het stofzuigen van supervilla’s, hotels
en landhuizen.

Geschikt tot maximaal 140 meter leiding.
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Centrale Stofzuigunit
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De BEAM Electrolux Platinum
centrale stofzuigunits zijn
eenvoudig, robuust en 
stralen kracht uit. De reeks
biedt een betrouwbare
oplossing voor diverse
toepassingen, zoals grote
woonhuizen en hotels. 

SC3500
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H 19,0
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*Breedte inclusief geluiddempers is A + 18,0 cm.


