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PLATINUM SC385 

Geluiddempend pakketGeluiddempend pakket
De meegeleverde externe demper fungeert als een geluidsdemper om De meegeleverde externe demper fungeert als een geluidsdemper om 

het motorgeluid zo laag mogelijk te houden. Zo behoren de het motorgeluid zo laag mogelijk te houden. Zo behoren de 

Platinum stofzuigunits tot één van de stilste!Platinum stofzuigunits tot één van de stilste!

Langdurige zuigkrachtLangdurige zuigkracht
De betrouwbare bypass motor verliest geen zuigkracht waardoor u ver-De betrouwbare bypass motor verliest geen zuigkracht waardoor u ver-

zekerd van een langdurige oplossing welke vuil en stof opzekerd van een langdurige oplossing welke vuil en stof op

een uiterst schone manier verwijdert uit uw woning of appartement.een uiterst schone manier verwijdert uit uw woning of appartement.

Zelfreinigend filterZelfreinigend filter
Het unieke zelfreinigende filter met GORE-TEX™ technologie filtert 98% Het unieke zelfreinigende filter met GORE-TEX™ technologie filtert 98% 

van de deeltjes en beschermt zo de motor. Daarmee behoud u superi-van de deeltjes en beschermt zo de motor. Daarmee behoud u superi-

eure zuigkracht gedurende de levensduur van uw stofzuiger.eure zuigkracht gedurende de levensduur van uw stofzuiger.

Geheel onderhoudsvrij!Geheel onderhoudsvrij!

Extra stofzuigcontactExtra stofzuigcontact
Alle stofzuigers uit de Platinum reeks beschikken over een eigenAlle stofzuigers uit de Platinum reeks beschikken over een eigen

stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u gemakkelijk de ruimte stofzuigzuigcontact. Hiermee kunt u gemakkelijk de ruimte 

schoonhouden waarin de stofzuiger zich bevind.schoonhouden waarin de stofzuiger zich bevind.

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

Geschikt tot maximaal 50 meter leiding.



ArtikelnummerArtikelnummer
MerkMerk
SerieSerie
ModelModel
Totaal leidingsysteemTotaal leidingsysteem
VermogenVermogen
Aantal motorenAantal motoren
SoftstartSoftstart
Stofzuigcontact op apparaatStofzuigcontact op apparaat
Externe geluiddemperExterne geluiddemper
StofopvangStofopvang
Filter typeFilter type
Filter materiaalFilter materiaal
UitblaasfilterUitblaasfilter
Opvangbak volumeOpvangbak volume
HoogteHoogte
BreedteBreedte
DiepteDiepte
GewichtGewicht
GarantieGarantie

110385110385
BEAMBEAM
PlatinumPlatinum
SC385SC385
50 meter50 meter
2000 watt2000 watt
11
JaJa
JaJa
JaJa
Met of zonder zakMet of zonder zak
Zelfreinigend Zelfreinigend 
GORE-TEXGORE-TEX
Optioneel HEPA filterOptioneel HEPA filter
15 liter15 liter
106,5 cm106,5 cm
28,0 cm28,0 cm
28,0 cm28,0 cm
13,6 kg13,6 kg
5 jaar5 jaar

PRODUCT DETAILS

PLATINUM SC385 
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  28,0 cm  28,0 cm
106,5 cm106,5 cm
  24,0 cm  24,0 cm
  28,0 cm  28,0 cm
  35,0 cm  35,0 cm
  17,0 cm  17,0 cm
  19,5 cm  19,5 cm
  13,2 cm  13,2 cm
    6,6 cm    6,6 cm
  19,4 cm  19,4 cm  

GELEVERD INCLUSIEF GELEVERD INCLUSIEF 

  

- Opvangbak- Opvangbak
- Geluidsdemper - Geluidsdemper 
- Ophangbeugel - Ophangbeugel 
- Handleiding- Handleiding  

AFMETINGEN

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.
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