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ALLIANCE 700TC 

Meer rendementMeer rendement
Een motor met 30% meer rendement is het hart van elke Alliance Een motor met 30% meer rendement is het hart van elke Alliance 

centrale stofzuigunit. Deze motor biedt hogere prestaties met eencentrale stofzuigunit. Deze motor biedt hogere prestaties met een

verminderd verbruik van 30% ten opzichte van traditionele stofzuiger verminderd verbruik van 30% ten opzichte van traditionele stofzuiger 

motoren.motoren.

Slimme stofzuiger Slimme stofzuiger 
Het volledige LCD scherm houdt u op de hoogte over de prestaties van Het volledige LCD scherm houdt u op de hoogte over de prestaties van 

uw centrale stofzuigunit met pictogrammen die oplichten. Het vertelt u 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 ook wanneer het tijd is om de opvangbak te ledigen. Zo kunt u er zeker 

van zijn dat uw stofzuiger zo optimaal mogelijk werkt.van zijn dat uw stofzuiger zo optimaal mogelijk werkt.

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 Alliance reeks beschikken over een eigenAlle stofzuigers uit de Alliance 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 70 meter leiding.



ArtikelnummerArtikelnummer
MerkMerk
SerieSerie
ModelModel
Totaal leidingsysteemTotaal leidingsysteem
VermogenVermogen
Aantal motorenAantal motoren
SoftstartSoftstart
Stofzuigcontact op unitStofzuigcontact op unit
Externe geluiddemperExterne geluiddemper
Links of rechts aansluitbaarLinks of rechts aansluitbaar
StofopvangStofopvang
Filter typeFilter type
Filter materiaalFilter materiaal
UitblaasUitblaas
Opvangbak volumeOpvangbak volume
HoogteHoogte
BreedteBreedte
DiepteDiepte
GewichtGewicht
GarantieGarantie

110700110700
BEAMBEAM
AllianceAlliance
700TC700TC
70 meter70 meter
1760watt1760watt
11
JaJa
JaJa
Ja, inbegrepenJa, inbegrepen
JaJa
Met of zonder zakMet of zonder zak
Zelfreinigend Zelfreinigend 
GORE-TEXGORE-TEX
Ja, optioneel met HEPA filterJa, optioneel met HEPA filter
15 liter15 liter
108,0 cm108,0 cm
38,0 cm38,0 cm
38,0 cm38,0 cm
13,6 kg13,6 kg
5 jaar5 jaar

PRODUCT DETAILS

ALLIANCE 700TC 
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  28,0 cm  28,0 cm
108,0 cm108,0 cm
  23,0 cm  23,0 cm
  32,0 cm  32,0 cm
  40,0 cm  40,0 cm
    5,0 cm    5,0 cm
  24,0 cm  24,0 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 Alliance centrale 
stofzuigunits zijn innovatief, robuust en
stralen waar design uit. De reeks biedt 
vooruitstrevende prestaties voor diverse
toepassingen, zoals moderne
woonhuizen en hotels.

ALLIANCE 700TC 




