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| Aspirator umed + uscat

ÎNVINGE
ORICE MURDĂRIE.
SOLUȚIA POTRIVITĂ PENTRU TOATE URGENȚELE DUMNEAVOASTRĂ DE CURĂȚARE.
Pentru praf sau apă, acasă sau în atelier, suprafețe mari sau mici, nu contează – aspiratoarele Einhell pentru umed și
uscat înving orice murdărie. Faceți din casa dumneavoastră un loc care radiază din nou confort, cât ați clipi din ochi.

www.einhell.ro
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| Power X-Change

SISTEMUL UNIVERSAL
CU ACUMULATORI DE
LA EINHELL
POWER X-CHANGE – UN ACUMULATOR REÎNCĂRCABIL SE POTRIVEȘTE CU TOATE UNELTELE.
Noua tehnologie Power X-Change înlătură problemele cauzate de cablurile prea scurte, spațiul irosit cu nenumărați acumulatori și căutarea
unor aparate care se potrivesc. Fiecare acumulator din această serie de înaltă performanță se potrivește cu orice aparat din familia Power
X-Change – la fel și încărcătoarele, desigur. Puteți alege între a cumpăra aparatele într-un set cu unul sau doi acumulatori sau fără acumulatori
și încărcătoare. Dacă aveți deja acasă un acumulator și un încărcător Power X-Change puteți să cumpărați aparatele fără acumulatori. Așa economisiți bani și ajutați la protejarea mediului.
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POWER

-CHANGE

Power X-Change

POWER X-CHANGE - AVANTAJE PENTRU DVS.
UN SINGUR ACUMULATOR SE POTRIVEȘTE CU
TOATE UNELTELE

POWER X-CHANGE PLUS

Aveți nevoie doar de un singur acumulator* pentru orice lucrare
din casă și din jurul casei.

Doriți și mai multă calitate, performanță și putere? Atunci, sistemul Power X-Charge Plus este alegerea potrivită.

Citiți mai multe la pagina 6.

SIGURANȚĂ MAXIMĂ

MOTOARE FĂRĂ PERII

Design-ul acumulatorului special creat și componentele de calitate
garantează siguranța maximă a aparatului și siguranță pentru
utilizator.

Timpi de funcționare mai mari, durată de viață mai mare și fără necesitate de întreținere datorită energiei fără perii din diferitele dispozitive
Power X-Charge.

Citiți mai multe la pagina 7.

POZITIV PENTRU MEDIU

ECONOMII SISTEMATICE

Mai puțini acumulatori și încărcătoare înseamnă consum redus de
energie și resurse.

Utilizați un singur acumulator pentru a acționa orice aparat, adică

Citiți mai multe la pagina 8.

nicio cheltuială cu acumulatori sau încărcătoare de la al doilea produs Power X-Charge.

TEHNOLOGIE LITIU-ION DOVEDITĂ ÎN
FUNCȚIONARE
EFFICIEN

Sistemul Power X-Change conține doar acumulatori cu tehnologie
avansată litiu-ion.

TEHNOLOGIE TWIN-PACK©

E
T T

CH

NO

LOGY

*2 x 18 V acumulatori sunt necesari pentru aparatele de 36 V s

Dacă un aparat are nevoie de mai multă putere decât cea oferită
de un singur acumulator, montăm doi acumulatori. Noi o numim
tehnologia Twin-Pack®.

www.einhell.ro
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| Power X-Change

UN SINGUR ACUMULATOR
… PENTRU ATELIER ȘI GRĂDINĂ.
Cu sistemul de acumulatori Power X-Change de la
Einhell puteți folosi orice aparat cu unul și același
acumulator. Indiferent că este o unealtă sau un
echipament de grădină – un acumulator este tot ce
aveți nevoie.
Ați terminat cu proiectul din atelier? Atunci scoateți
acumulatorul din șlefuitor și introduceți-l în mașina
de tuns iarba. Pentru că acum puteți continua cu
grădinăritul.

LE
ARTICO

6

* 2 x 18 V acumulatori sunt necesari pentru aparatele de 36 V

POWER

-CHANGE

Power X-Change

SIGURANȚĂ MAXIMĂ
Sistemul Power X-Change îndeplinește cele mai stricte standarde
de siguranță. Oferă siguranță în fiecare componentă:

CELULE DE ACUMULATOR DE CALITATE
SUPERIOARĂ

ACUMULATORI PERFECȚIONAȚI
SISTEM INTELIGENT DE MANAGEMENT
AL ACUMULATORULUI, CONTROLAT
DE MICROPROCESOR
APARATELE AU FOST CREATE SPECIAL
PENTRU UTILIZARE OPTIMĂ CU
ACUMULATORII
ÎNCĂRCARE SIGURĂ ȘI AVANSATĂ

www.einhell.ro
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| Power X-Change

POZITIV PENTRU MEDIU
POWER X-CHANGE –
SISTEMUL PENTRU MAI MULTĂ SUSTENABILITATE
MAI PUȚINI ACUMULATORI ȘI

DURATĂ DE VIAȚĂ MAI MARE

ÎNCĂRCĂTOARE

Produsele care durează mai mult nu mai necesită
înlocuite atât de des. Cumpărarea mai rară a
uneltelor de schimb protejează resursele.

Consum redus de energie și resurse.

UTILIZARE SUSTENABILĂ A ENERGIEI
Controlul eficient al acumulatorului și tehnologia
litiu-ion reduc consumul de energie.

UN SINGUR SISTEM PENTRU TOATE
UNELTELE
Un acumulator se potrivește cu toate uneltele
pentru atelier și grădină. Un sistem de acumulatori de 18 V pentru toate aplicațiile – se poate folosi
în combinație pentru cerințe de 36 V*.

MAI PRIETENOS CU MEDIUL DECÂT
PETROLUL
Zero emisii în timpul funcționării.

MOTOARE FĂRĂ PERII
Diferite dispozitive Power X-Change sunt dotate cu
motoare fără perii. Acestea asigură timpi mari de
funcționare și durată de viață mare și nu necesită
întreținere.

CONSERVAREA RESURSELOR PENTRU LUMEA DE MÂINE.
EFFICIEN

E
T T

CH

8

NO

LOGY

Tehnologia Einhell ECO Power este încorporată în multe dintre uneltele noastre și
majoritatea echipamentelor pentru grădină. Aceasta reduce semnificativ

* 2 x 18 V acumulatori sunt necesari pentru aparatele de 36 V

consumul de energie al produsului și emisiile.
Know-how-ul tehnic și responsabilitatea proactivă
pentru mediul nostru reprezintă esența produselor
ecologice și sustenabile.

POWER

-CHANGE

Power X-Change

CONSULTANTUL ÎN ACUMULATORI POWER X-CHANGE.
CE INDICATORI-CHEIE DE PERFORMANȚĂ SUNT CRITICI?

W

Pentru a estima capacitatea de funcționare a aparatelor alimentate de
acumulatori, trebuie luați în considerare mai mulți indicatori-cheie de
performanță.

Watt (W) = puterea acumulatorului

Puterea acumulatorilor.
Echivalentul puterii motorului, adică valoarea HP/kW.

Pentru o mașină aceștia sunt la fel ca kW (sau CP) de putere ai motorului.
Exemplu: motoferăstrăul fără fir, cu acumulator de 1260 W (18 V | 5.2
Ah) este potrivit pentru doborârea copacilor de mărime medie și mică;
acumulatorul de 450 W (18 V | 2.0 Ah) este mai potrivită pentru lucrări de
curățare în grădină

Watt-oră (Wh)

Watt-oră (Wh) = Energia pe care o poate alimenta acumulatorul. Aceasta
este comparabilă cu capacitatea rezervorului de carburant al mașinii și,
deci, cu distanța care poate fi parcursă. Exemplu: Acumulatorul de 94 Wh
(18 V | 5.2 Ah) permite unei mașini de găurit / șurubelnițe să înșurubeze
de două ori mai multe șuruburi decât acumulatorul de 47 Wh (18 V | 2.6
Ah) (în condiții identice).

Volți (V) și amperi-ore (Ah)

Volți (V) = unitate de măsură pentru tensiunea electrică
Amperi-ore (Ah) = unitate de măsură pentru sarcina electrică (și: capacitate)

Wh

= Conținutul de energie al
acumulatorilor. Echivalentul
capacității rezervorului de
benzină dintr-o mașină

Aceste două valori sunt adesea indicate pentru acumulatori dar nu vă
spun, de fapt, prea multe, despre capacitatea de performanță a acumulatorilor – cel puțin nu fără valori tehnice suplimentare. Dacă se înmulțesc
cele două valori (V x Ah = Wh), aceasta oferă o valoare mai semnificativă
(ca mai sus la „Watt-oră“).
www.einhell.ro
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| Power X-Change

Nou
adăugat în gamă

Nou
adăugat în gamă

!

PXC 18 V | 1.5 Ah
PXC 18 V | 2.0 Ah

POWER

-CHANGE

Power X-Change

PXC+ 18 V | 2.6 Ah

POWER

-CHANGE
PLUS

Power X-Change Plus

!

PXC 18 V | 3.0 Ah
PXC 18 V | 4.0 Ah

POWER

-CHANGE

Power X-Change

PXC+ 18 V | 5.2 Ah

POWER

-CHANGE
PLUS

Power X-Change Plus

300 %

300 %
4.0 Ah

200 %
2.0 Ah

100 %

100 %

1.5 Ah

Putere

10

200 %

3.0 Ah

Durată
funcționare

Putere

Durată
funcționare

Putere

Durată
funcționare

Putere

Durată
funcționare

Mic, ușor și manevrabil

Tehnologie de ultimă oră Power
X-Change Plus (a se vedea la
pagina 9)

Echilibru excelent între
putere și durată de
funcționare

Cel mai puternic și mai durabil
acumulator din familia Power
X-Change

Preț convenabil

Management termic mai bun
pentru putere ce durează mai
mult

Când aveți nevoie de multă
putere, de ex. pentru
tăiere abrazivă

Tehnologie de ultimă oră Power
X-Change Plus (a se vedea la
pagina 9)

Dacă greutatea mașinii
este importantă – de
exemplu, în timpul
găuririi și înșurubării
îndelungate

Celule de calitate mai bună, tehnologie
de ultimă oră în acumulator și
design carcasă mult mai
îmbunătățit

Management termic mai bun
pentru putere care durează și
mai mult
Celule de calitate mai bună, tehnologie
de ultimă oră în acumulator și
design carcasă mult mai
îmbunătățit

POWER

-CHANGE

Power X-Change

CUMPĂRAREA SEPARATĂ A ACUMULATORILOR ȘI A
ÎNCĂRCĂTOARELOR
CONFIGURAȚIA OPTIMĂ A
ACUMULATORULUI PENTRU
FIECARE APLICAȚIE

Nu doriți să cumpărați un set de unelte pentru a putea să utilizați sistemul Power
X-Change? Doriți să adăugați mai mulți acumulatori la echipamentul dvs.? Atunci puteți alege de aici acumulatorul cel mai potrivit pentru aplicația dvs.

Acumulatorul potrivit pentru aplicația dvs. preferată?
Alegeți combinația optimă de confort în manevrare,
putere și durată de funcționare pentru lucrarea dvs.

Wh*

W**

Art. Nr.

Acumulator 1.5 Ah Power X-Change 18 V

27 Wh

450 W

45.113.40

Acumulator 2.0 Ah Power X-Change 18 V

36 Wh

450 W

45.113.95

Acumulator 3.0 Ah Power X-Change 18 V

54 Wh

900 W

45.113.41

Acumulator 4.0 Ah Power X-Change 18 V

72 Wh

900 W

45.113.96

Acumulator 2.6 Ah Power X-Change Plus 18V

47 Wh

720 W

45.114.36

Acumulator 5.2 Ah Power X-Change Plus 18V

94 Wh

1260 W

45.114.37

Nou
adăugat în gamă

!

Info
PUTEREA POTRIVITĂ
Pentru a garanta cea mai bună performanță, vă recomandăm să utilizați acumulatori cu o capacitate
de 900 W (3.0 Ah) și mai mult pentru următoarele
grupe de produse:
• mașini de tuns gazon

Kit starter (acumulator 1.5 Ah + încărcător rapid)

45.120.21

Kit starter (acumulator 2.0 Ah + încărcător rapid)

45.120.40

Kit starter (acumulator 3.0 Ah + încărcător rapid)

45.120.41

Kit starter (acumulator 4.0 Ah + încărcător rapid)

45.120.42

•

scarificatoare

•

foarfece de curățat copaci

Power X-Charger – încărcător sistem foarte rapid

45.120.11

•

motoferăstraie

Power X-Twincharger 3 A

45.120.69

•

polizoare unghiulare

Power X-Boostcharger 6 A

Nou
adăugat în gamă

!

45.120.64

* Wh sunt calculați înmulțind tensiunea (V) cu sarcina electrică (Ah): V x Ah = Wh
** Valoarea indicată este WCC – cu alte cuvinte, putere care este disponibilă constant. Când este nevoie de mai
multă putere (de ex. noduri în lemn când debitați scânduri), se pot obține valori mult mai mari pentru un timp scurt
– în unele cazuri de mai multe ori valoarea dată.
www.einhell.ro
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| Aspirator de mână fără fir

POWER

ASPIRATOR DE MÂNĂ FĂRĂ FIR
TE-VC 18 Li – Solo
Date tehnice
Tensiune acumulator

18 V

Putere de aspirare

42 mbar

Volum rezervor

540 ml

Lungime furtun aspirator

46.5 cm

Greutatea produsului

0.9 kg

Accesorii

12

Accesorii incluse

Furtun de aspirator din
plastic, duză pentru crăpături,
duză pentru tapițerie, duză
pentru podea, filtru sintetic

Număr articol

23.471.20

Membru al familiei Power
X-Change:
Un acumulator și un încărcător
pentru toate aparatele (neincluse
în cutia livrată)
Furtun prelungitor practic:
Pentru a putea fi folosit ca aspirator
de podea
Mâner ergonomic
Mânerul ergonomic a fost special
adaptat după forma mâinii

-CHANGE

POWER

| Aspirator umed + uscat fără fir

-CHANGE

ASPIRATOR UMED + USCAT FĂRĂ FIR
TC-VC 18/20 Li S – Solo
Date tehnice
Tensiune acumulator

18 V

Putere de aspirare

80 mbar

Volum rezervor

20 l

Lungime furtun aspirator

150 cm

Diametru furtun aspirator

36 mm

Greutatea produsului

4.2 kg

Accesorii

Accesorii incluse

Tub de aspirator din plastic
(3 piese), furtun de aspirator
(150 cm), adaptor aluminiu,
duză combinată (selectabilă),
duză pentru crăpături,
duză pentru tapițerie, filtru
spongios, filtru plisat, sac
de gunoi

Număr articol

23.471.30

Membru al familiei Power
X-Change:
Un acumulator și un încărcător
pentru toate aparatele (neincluse
în cutia livrată)
Conector suflare:
Permite curățarea facilă prin suflare a
zonelor cu acces dificil
Suport pentru accesorii:
Pentru ca accesoriile să fie la îndemână
și gata de utilizat oricând
Mâner de transport:
Mâner de transport încorporat pe
carcasă pentru mobilitate mai bună
Role:
Pentru mobilitate și stabilitate

www.einhell.ro
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| Putere ECO

ACOLO UNDE KNOWHOW-UL TEHNIC
ÎNTÂLNEȘTE PROTECȚIA
MEDIULUI.
EFFICIEN

E
T T

Fiecare dintre noi este responsabil de
mediul în care trăim. Chiar și ca indivizi
avem un rol valoros de jucat. Contribuția
noastră: know-how și tehnologie pentru
o utilizare eficientă a energiei.

CH

NO

LOGY

TEHNOLOGIE EFICIENTĂ
Putere ECO înseamnă utilizarea tehnologiei eficiente. De
exemplu, produsele noastre încorporează cele mai noi
soluții tehnice pentru a îmbunătăți considerabil raportul
dintre consumul de energie și productivitate.

14

UTILIZAREA EFICIENTĂ A ENERGIEI
Noile noastre aspiratoare umed / uscat ECO Power sunt
dotate cu motorul eficient și silențios Bi-Turbo. Este
extrem de puternic și convenabil. Aceste merite sunt
atinse prin utilizarea a două rotoare de ventilator care
înjumătățesc consumul de energie al aspiratorului. Cu
durata sa uriașă de funcționare continuă de 600 de ore
și puterea mare de aspirare de până la 220 mbar,
aspiratoarele umed / uscat ECO Power fac parte dintre
cele mai bune din clasa lor.

O SOLUȚIE ÎNGRIJITĂ ȘI UNIVERSALĂ
Sistemul nostru cu 2 căi pentru aspirare și răcire aer
asigură răcirea separată a motorului în timp ce
optimizează performanța de aspirare și filtrare a
filtrului.
Motorul rămâne fără murdărie, ceea ce înseamnă că se
bucură de o durată de viață mai mare și că emite mai
puțin zgomot.

| Putere ECO

ASTĂZI

CH

Marginile proeminente din tuburile standard de
aspirator cauzează turbulența aerului și concentrații
de murdărie cu o scădere rezultantă a performanței.
Conexiunile optimizate de pe aspiratoarele noastre
umed / uscat ECO Power asigură un curent de aer fără
rezistență, cu putere de aspirare ce economisește
energie și timp și care este garantată mult timp.

* Calculat pe baza datelor medii în iulie 2017 cu o durată săptămânală de aspirare de 2 ore

LOGY

ENERGIE

PUTERE
NOMINALĂ

ENERGIE

PUTERE DE ASPIRARE

50%

PUTERE NOMINALĂ

Interacțiunea dintre numeroasele îmbunătățiri tehnice
și principiul ECO Power și utilizarea sa eficientă a
energiei reduc povara nu doar asupra mediului ci și
asupra utilizatorului sub forma zgomotului nenecesar.
Aspiratoarele de umed și uscat ECO Power sunt
extrem de silențioase și perfecte pentru zona de
locuit.

NO

ECONOMIE
DE ENERGIE
DE PÂNĂ LA

PUTERE DE ASPIRARE

EXTREM DE SILENȚIOS DAR NU
DATORITĂ MODESTIEI

E
T T

ÎN TRECUT

EFFICIEN

CONEXIUNI INTELIGENTE PENTRU
PERFORMANȚĂ FOARTE DURABILĂ

În trecut

Astăzi

  Putere de aspirare (mbar)

220

220

  Putere nominală (Watt)

1500

800

  Cost anual energie* (€)

44

22

www.einhell.ro
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| Aspiratoare EXPERT

| Priză aparat
Cu funcție de pornire sincronă pentru
conectarea uneltelor dvs. electrice

Tub telescopic robust din oțel inoxidabil|
Conexiunile inteligente reduc turbulența aerului
și, de aceea, măresc eficiența echipamentului

| Conector suflare
Permite curățarea facilă prin suflare a
zonelor cu acces dificil

Funcție de cărucior |
Funcție de cărucior încorporată pentru
mobilitate ușoară

| Șurub scurgere apă

Putere ECO |
Motor silențios și eficient energetic pentru
operare confortabilă

Apa aspirată poate fi scursă rapid și fără efort

| Suport pentru accesorii
Pentru ca accesoriile să fie la îndemână
și gata de utilizare oricând

Caracteristici

Conector suflare
Suport pentru accesorii
Șurub scurgere apă
Priză automată
Putere ECO
Mâner robust și telescopic din oțel inoxidabil
Funcție de cărucior
Roți mari

16

TE-VC 2340 SA

TE-VC 2340 SA

TE-VC 2230 SA

Roți și role mari |
Ușor de transportat chiar și pe suprafețe
denivelate

TE-VC 1925 SA

TE-VC 1820

-

-

-

| Aspiratoare EXPERT

TE-VC 2340 SA

TE-VC 2230 SA

TE-VC 1925 SA

TE-VC 1820

Date tehnice

Conexiune electrică

220-240 V | 50 Hz

230 V | 50 Hz

230 V | 50 Hz

230 V | 50 Hz

Putere nominală

1200 W S1

1150 W S1

800 W S1

750 W S1

Putere de aspirare

230 mbar

220 mbar

190 mbar

180 mbar

Volum rezervor

40 l

30 l

25 l

20 l

Lungime furtun aspirator

300 cm

300 cm

300 cm

250 cm

Diametru furtun aspirator

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

Greutatea produsului

12.0 kg

10.2 kg

9.7 kg

7.7 kg

Accesorii incluse

Premium Pro*

Premium Pro*

Premium Pro*

Număr articol

23.423.80

23.423.63

23.423.54

Accesorii

Premium*
23.423.41

* Prezentarea accesoriilor standard la paginile 28-29

www.einhell.ro
www.einhell.de
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| Sfaturi practice

CUM FUNCȚIONEAZĂ
UN ASPIRATOR UMED
/ USCAT?
1

Admisie aer motor
separată

O soluție îngrijită și universală:
Sistemul nostru cu 2 căi pentru aspirare și răcire aer
asigură răcirea separată a motorului odată cu
optimizarea performanței aspiratorului de aspirare și
filtrare.
Motorul rămâne fără murdărie, ceea ce înseamnă că
se bucură de o durată de viață mai mare și emite mai
puțin zgomot.

3

1
2 Răcire motor

1

2

18

4

2
3

1
Aerul intră în rezervor
prin tubul de aspirație

Aerul circulă
în sacul /
filtrul de
aspirator

2

3

Evacuare separată
aerului de la motor

3

Aerul circulă în
motorul silențios
Bi-Turbo

4

Aerul iese din
nou prin grila de
evacuare aer

| Sfaturi practice

PUTERE DE ASPIRARE
Puterea de aspirare oferă o indicație a forței de
aspirare a unui aspirator. Aceasta se măsoară în mbar
(milibari) sau MWC (metri de coloană apă). Aceasta vă
spune înălțimea până la care ar putea fi aspirată apa
teoretic.
Exemplu:
220 mbar = 2.2 MWC = apa ar putea fi aspirată la
aproximativ 220 cm

FUNCȚIE DE SUFLARE

Mai mult decât un aspirator: toate aspiratoarele noastre umed/uscat sunt dotate cu
un conector special pentru suflare. Aceasta
înseamnă că, chiar și zonele cu accesul cel mai
dificil pot fi curățate prin suflare, ușor și complet. Înseamnă totodată că se poate folosi în
multe alte lucrări, cum ar fi suflarea frunzelor
în grămezi atunci când îngrijiți grădina.
Iată cum funcționează:
Conectați furtunul de aspirator la conectorul 4
pregătit(ă) de acțiune!

- și sunteți

www.einhell.ro
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| Aplicații

20

| Aspiratoare clasice

| Priză automată
Cu funcție de pornire sincronă pentru conectarea
uneltelor dvs. electrice

Conector suflare |
Permite curățarea facilă prin suflare a
zonelor cu acces dificil

| Suport pentru accesorii
Pentru ca accesoriile să fie la îndemână și gata de utilizare oricând

Rezervor din oțel inoxidabil |
Rezistent la rugină și robust – și deci, cu
adevărat durabil

| Șurub scurgere apă
Apa aspirată poate fi scursă rapid și fără efort

Caracteristici

Roți mari |
Ușor de transportat chiar și pe suprafețe
denivelate

TE-VC 1930 SA

TC-VC 1930 SA TC-VC 1930 S

TC-VC 1825

TC-VC 1820 S
Kit

TC-VC 1815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TC-VC 1820 SA TC-VC 1820 S

TC-VC 1815 S TC-VC 1812 S

Conector suflare
Suport pentru accesorii
Șurub scurgere apă

-

Priză automată

-

-

Roți mari

-

-

-

www.einhell.ro
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| Aspiratoare clasice
TC-VC 1930 SA

TC-VC 1930 S

TC-VC 1825

Date tehnice

Conexiune electrică

230 V | 50 Hz

220-240 V | 50 Hz

220-240 V | 50 Hz

Putere nominală

1500 W S1

1500 W S1

1250 W S1

Putere de aspirare

190 mbar

190 mbar

180 mbar

Volum rezervor

30 l

30 l

25 l

Lungime furtun aspirator

250 cm

250 cm

150 cm

Diametru furtun aspirator

36 mm

36 mm

36 mm

Greutatea produsului

6.8 kg

5.7 kg

5.0 kg

Standard Pro*

Standard Pro*

Standard Pro*

23.421.90

23.421.88

23.424.30

Accesorii

Accesorii incluse
Număr articol
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| Aspiratoare clasice
TC-VC 1820 SA

TC-VC 1820 S

TC-VC 1820 S KIT

TC-VC 1815

TC-VC 1815 S

TC-VC 1812 S

230 V | 50 Hz

230 V | 50 Hz

230 V | 50 Hz

230 V | 50 Hz

220-240 V | 50 Hz

220-240 V | 50 Hz

1250 W S1

1250 W S1

1250 W S1

1250 W S1

1250 W S1

1250 W S1

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

20 l

20 l

20 l

15 l

15 l

12 l

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

36 mm

4.5 kg

4.5 kg

6.0 kg

4.2 kg

3.6 kg

3.6 kg

Standard*

Standard*

Standard* + filtru cenușă

Standard*

Standard*

Standard*

23.424.25

23.421.67

23.421.75

23.402.90

23.423.90

23.423.70
* Prezentarea accesoriilor standard la paginile 28-29

www.einhell.ro
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| Sfaturi practice

CURĂȚAREA EFICIENTĂ
A COVOARELOR
Covoarele din casă sunt expuse la uzură constantă. Nu
doar de la umezeala și murdăria aduse în interior ci și
de la alte forme de murdărie cum sunt firimiturile de
mâncare și băuturile vărsate. Dacă murdăria poate fi
măturată ușor pe gresie și parchet laminat, covoarele
sunt ceva complet diferit. Din fericire, există o soluție
simplă la majoritatea petelor. În multe situații, tot ce
aveți nevoie este un detergent casnic, ieftin și prietenos cu mediul.
Așa că un mic ghinion nu trebuie să vă îngrijoreze
deloc. Cu sfaturile noastre, nimic nu mai stă în calea
curățării rapide și precise a covoarelor.

1
24

PETE DE VIN ROȘU
Detergentul de geamuri ajută aici, aplicat cât mai repede posibil după ce a fost vărsat
vinul și apoi, tamponat cu hârtie de bucătărie după ce a fost lăsat să se înmoaie pentru
scurt timp. Nu frecați! Pentru petele vechi de vin roșu, aplicați multă esență de oțet,
lăsați-o să se înmoaie un timp și apoi tamponați-l cu hârtie de bucătărie.

u

| Sfaturi practice

2

CEARĂ DE LUMÂNARE
Puneți o pungă din plastic umplută cu cuburi de gheață pe pata de ceară și lăsați-o
acolo minim douăzeci de minute. Ceara întărită poate fi apoi rasă de pe covor cu o
spatulă sau cu un cuțit. Aceeași regulă se aplică gumei de mestecat lipite: cuburile
de gheață fac un mic miracol aici.

PETE DE COLA

3

PETE DE CIOCOLATĂ
Pentru că ciocolata conține multă grăsime, în acest caz este necesar un solvent.
Cel mai eficient este lichidul clasic de spălat sau săpunul tip bilă. Doar turnați câteva picături de săpun lichid în apă caldă și ștergeți cu atenția pata cu o cârpă – ideal
ar fi cu o cârpă din microfibră.

4

Cu cât cola vărsată este ștearsă mai repede, cu
atât mai bine – nu o frecați niciodată pentru că,
altfel, lichidul va pătrunde mai adânc în țesătură.
După ce ați tamponat pata, înmuiați-o cu multă
apă minerală (cu acid carbonic) și înmuiați în mod
repetat lichidul cu o cârpă. Dacă rămân resturi, va
ajuta aplicarea unei cantități mari de sare. Lăsați-o
să-și facă efectul peste noapte și apoi aspirați-o cu
un aspirator a doua zi. Apoi, turnați apă minerală
peste ea, tamponați-o până se usucă și pata va
dispărea pentru totdeauna.

www.einhell.ro
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| Prezentare generală a produselor
TE-VC 18 Li
– Solo

TC-VC 18/20 Li S TE-VC 2340 SA
– Solo

TE-VC 2230 SA

TC-VC 1930 SA

TC-VC 1930 S

Date tehnice

Putere de aspirare

42 mbar

80 mbar

230 mbar

220 mbar

190 mbar

190 mbar

Volum rezervor

540 ml

20 l

40 l

30 l

30 l

30 l

Lungime furtun aspirator

-

150 cm

300 cm

300 cm

250 cm

250 cm

Lungime cablu

-

-

500 cm

500 cm

250 cm

250 cm

Priză aparat

-

-

Putere ECO

-

-

Caracteristici

-

-

Potrivit pentru

Aspirare uscată
Aspirare umedă

-

Accesorii

26

Serie

Serie individuală, a se
vedea la pagina 12

Serie individuală, a
se vedea la pagina 13

Premium Pro*

Premium Pro*

Standard Pro*

Standard Pro*

Număr articol

23.471.20

23.471.30

23.423.80

23.423.63

23.421.90

23.421.88

| Prezentare generală a produselor
TE-VC 1925 SA

TC-VC 1825

TE-VC 1820

TC-VC 1820 SA

TC-VC 1820 S TC-VC 1820 S KIT

TC-VC 1815

TC-VC 1815 S

TC-VC 1812 S

190 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

180 mbar

25 l

25 l

20 l

20 l

20 l

20 l

15 l

15 l

12 l

300 cm

150 cm

250 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

150 cm

500 cm

250 cm

400 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

250 cm

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Premium Pro*

Standard Pro*

Premium*

Standard*

Standard*

Standard* + Filtru
cenușă

Standard*

Standard*

Standard*

23.423.54

23.424.30

23.423.41

23.424.25

23.421.67

23.421.75

23.402.90

23.423.90

23.423.70

* Prezentarea accesoriilor standard la paginile 28-29

www.einhell.ro
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| Accesorii

CARE SUNT ACESORIILE FIECĂRUI ASPIRATOR
Premium Pro
1. Tub de aspirator (telescopic, oțel
inoxidabil)
2. Mâner cu regulator de aer
3. Furtun de aspirator (300 cm)

GAMA DE ACCESORII PREMIUM PRO:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

6

7

8

9

10

4. Adaptor pentru scule
5. Duză combinată (selectabilă)
6. Duză pentru crăpătură
7. Duză pentru tapițerie
8. Filtru din spumă
9. Filtru plisat
10. Sac pentru gunoi
Premium

GAMA DE ACCESORII PREMIUM:

1. Tub de aspirator (2 piese, oțel inoxidabil)
2. Mâner cu regulator de aer
3. Furtun de aspirator (250 cm)
4. Adaptor pentru scule
5. Duză combinată (selectabilă)
6. Duză pentru crăpătură
7. Duză pentru tapițerie
8.Filtru din spumă
9. Filtru plisat
10. Sac pentru gunoi

28

1

2

3

4

5

| Accesorii

Standard Pro
1. Tub de aspirator (2 piese, plastic)
2. Furtun de aspirator (250 cm)
3. Adaptor din aluminiu

GAMA DE ACCESORII STANDARD PRO:
1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

4. Duză combinată
5. Duză pentru crăpătură
6. Filtru din spumă
7. Filtru plisat

GAMA DE ACCESORII STANDARD:
Standard
1. Tub de aspirator (3 piese, plastic)

1

2

3

4

2. Furtun de aspirator (150 cm)
3. Adaptor din aluminiu
4. Duză combinată
5. Duză pentru crăpătură
6. Filtru din spumă
7. Filtru plisat

www.einhell.ro
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| Duze

CARE DUZĂ PENTRU CE?

DUZĂ ÎNGUSTĂ:

DUZĂ DE TAPIȚERIE:

DUZĂ COMBINATĂ:

Zone cu acces dificil, murdărie grosieră (de ex. dulapuri bucătărie, colțuri în atelier, între scaunele
din mașină).

Murdăria din tapițerie și mochete (de ex. scaune de
mașină, zona de living)

Apă, murdărie pe podea (de ex. în atelier, baie,
zona de living).

30

| Filtre

CE FILTRU PENTRU CE?

FILTRU PLISAT:

SAC NON-PÂNZĂ:

SAC DE MURDĂRIE:

FILTRU DIN SPUMĂ:

pentru aspirat uscat

pentru aspirat uscat

pentru aspirat uscat

pentru aspirat umed

Cu filtrul plisat aerul evacuat este
curățat atunci când aspiratorul
umed-uscat este pornit și funcționează. Filtrul plisat este potrivit
pentru aspirat uscat.

Un sac non-pânză are mai multe
straturi decât un sac de filtru din
hârtie și, de aceea permite obținerea
unor rezultate mai bune ale filtrării.
De aceea, acest accesoriu este
deosebit de potrivit pentru cei care
suferă de alergii. Alte avantaje sunt
materialul impermeabil și rezistent la
rupere și un aspirator cu o durată de
viață mai mare.

Setul de saci de murdărie Einhell este
disponibil în mărimi potrivite pentru
fiecare aspirator umed-uscat Einhell.
A fost perfect creat pentru fiecare
zonă de utilizare și oferă o rezistență
mare la rupere și o performanță
excelentă a filtrului.

Filtrul din spumă Einhell protejează
motorul aspiratorului de umed-uscat
împotriva murdăriei grosiere. Filtrul
din spumă este potrivit pentru aspirat umed-uscat.

www.einhell.ro
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| Accesorii
FILTRU FIN
PENTRU
CENUȘĂ
18 L

FILTRU PENTRU CENUȘĂ
12 L

FILTRU
PLISAT

FILTRU PLISAT
CU CAPAC

FILTRU DIN
PÂNZĂ

FILTRU DIN
SPUMĂ

SACI NONPÂNZĂ 15 L

Date tehnice

Cantitate

1

1

Potrivit pentru

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1812 S

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1812 S

Număr articol

23.516.06

23.516.12
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1

TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S

23.511.10

1

1

10

5

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1812 S

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1812 S

TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

23.511.13

23.511.40

23.511.30

23.511.85

L

| Accesorii

SACI NONPÂNZĂ 25 L

SACI NONPÂNZĂ 40 L

5

5

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815

23.511.90

SACI DE
SACI DE
SACI DE
SACI DE
SACI DE
MURDĂRIE 12 L MURDĂRIE 15 L MURDĂRIE 20 L MURDĂRIE 25 L MURDĂRIE 30 L

SACI DE
MURDĂRIE 40 L

5

5

5

5

5

5

TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S

TC-VC 1812 S

TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815

TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825

TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S

TE-VC 2340 SA

23.511.95

23.511.59

23.511.65

23.511.52

23.511.50

23.511.70

23.511.80

www.einhell.ro
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| Accesorii
FURTUN
PRELUNGITOR

KIT DE
ACCESORII

DUZĂ ÎNGUSTĂ
LUNGĂ

DUZĂ MICĂ
UNIVERSALĂ

Date tehnice

34

Cantitate

1 furtun (3 m)
4 adaptoare

1 furtun (2 m), 1 duză mică universală, 1 duză combinată, 1 tub pentru
aspirat (2 piese, plastic, total 46 cm),
1 adaptor

1

1

Potrivit pentru

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815

TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

Număr articol

23.620.00

23.620.10

23.512.05

23.512.10

| Accesorii
PERIE DURĂ
TAPIȚERIE

DUZĂ PODEA
UNIVERSALĂ

PERIE ROTUNDĂ
COVOARE

PERIE MOALE
TAPIȚERIE

SET DE DUZE 1

SET CURĂȚAT
MAȘINĂ

1 furtun (3 m)
1 duză dură tapițerie,
1 duză crăpături mașină
1 adaptor conexiune Expert / Clasic

1

1

1

1

1 duză universală,
1 duză tapițerie,
1 duză scurtă crăpături

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

TE-VC 18 Li
TC-VC 18/20 Li S
TE-VC 2340 SA
TE-VC 2230 SA
TC-VC 1930 SA
TC-VC 1930 S
TE-VC 1925 SA
TC-VC 1825
TE-VC 1820
TC-VC 1820 SA
TC-VC 1820 S
TC-VC 1815
TC-VC 1815 S
TC-VC 1812 S

23.512.15

23.512.20

23.512.25

23.512.30

23.512.35

23.512.45

www.einhell.ro
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| Sfaturi practice

CURĂȚAREA CORECTĂ A
INTERIORULUI MAȘINII
PENTRU CĂ FRUMUSEȚEA VINE
DIN INTERIOR
O mașină este supusă unui grad mare de uzură, ca de
exemplu, copii energici, firimituri de la gustările
mâncate în mașină, câinele după o plimbare în pădure
sau chiar doar utilizarea de zi cu zi. Vă recomandăm să
curățați interiorul mașinii o dată pe lună, în funcție de
cantitatea de murdărie.
Ce necesită o atenție deosebită? Cu sfaturile noastre,
interiorul mașinii dvs. va străluci imediat ca nou.

36

CABINĂ
Suprafețele din plastic din cabina mașinii dvs. pot fi
șterse simplu cu o cârpă umedă. Dacă este necesar, se
recomandă adăugarea unei picături de detergent
lichid sau, alternativ, utilizarea unui produs de îngrijire
de la distribuitor. Dacă o cârpă nu ajută în punctele
strâmte sau în locurile cu componente electronice,
acest sfat ar trebui să ajute: utilizați o perie cu păr
moale. Apoi, veți putea îndepărta praful și particulele
mici de murdărie și de suprafețele sensibile și cu acces
dificil. Părul moale nu va lăsa zgârieturi pe plastic.

SPAȚIU PICIOARE
Înainte să curățați complet spațiul pentru picioare,
ar trebui să îndepărtați mai întâi mocheta și covorașele libere și să le bateți bine. Aceasta va îndepărta
primul strat de murdărie grosieră, cum ar fi frunze,
pietre mici sau nisip care au fost aduse în interior.
Apoi, puteți începe să curățați toată suprafața
podelei. Aspirați complet covorașele de picioare,
mocheta pe care ați scos-o afară și zona din jurul lor
și de sub ele. Pentru aceasta, folosiți duza combinată
cu unul dintre aspiratoarele noastre de umed-uscat
sau folosiți duza îngustă pentru zonele cu acces
dificil.

| Sfaturi practice

PORTBAGAJ
Acesta este adesea neglijat dar curățarea completă
este importantă și aici. Aspiratoarele noastre
umed / uscat vă vor ajuta și aici, folosite în
combinație cu duzele potrivite. Nu uitați să aspirați
sub mocheta din portbagaj, pentru că multă
murdărie se poate acumula și acolo.

SCAUNE
Înainte să curățați complet spațiul pentru picioare,
ar trebui să îndepărtați mai întâi mocheta și
covorașele libere și să le bateți bine. Aceasta va
îndepărta primul strat de murdărie grosieră, cum ar
fi frunze, pietre mici sau nisip care au fost aduse în
interior. Apoi, puteți începe să curățați toată
suprafața podelei.
Aspirați complet covorașele de picioare, mocheta
pe care ați scos-o afară și zona din jurul lor și de sub
ele. Pentru aceasta, folosiți duza combinată cu unul
dintre aspiratoarele noastre umed / uscat sau
folosiți duza îngustă pentru zonele cu acces dificil.

www.einhell.ro
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| Aspiratoare de cenușă

ASPIRATOR DE CENUȘĂ
DE LA EINHELL

DOAR IMAGINAȚI-VĂ…

AJUTORUL DVS. TOT ANUL

ESTE IARNĂ
Sunteți ghemuit în fața șemineului. Purtați cele mai călduroase șosete de lână. Focul
trosnește. Este plăcut și cald. Aveți o cană cu ceaiul dvs. preferat, cu o aromă deosebită,
lângă dumneavoastră. În fundal se aude muzică în surdină. Fulgii zboară afară. Sunteți
complet relaxat și adormiți ușor.

ESTE VARĂ
Vineri seara. Ați terminat lucrul. Vă așteaptă week-end-ul. Soarele strălucește pe cer.
V-ați invitat toți prietenii la un grătar. În aer se simte o aromă delicioasă. Țineți în
mână o bere rece. La radio se aude melodia dvs. preferată chiar acum. Vă simțiți
relaxat și abia așteptați week-end-ul.

38

| Aspiratoare de cenușă

TOTUL AR PUTEA FI ATÂT DE MINUNAT… DACĂ N-AR FI TREBUIT SĂ CURĂȚAȚI
ȘEMINEUL SAU GRĂTARUL DUPĂ ACEEA…

NU VĂ ÎNGRIJORAȚI:
Aspiratoarele noastre de cenușă vă vor ajuta să curățați într-o secundă. Doar aspirați rapid și ușor cenușa după ce s-a răcit.
Zilele în care foloseați fărașul și mătura, mâinile pline de funingine și zona înconjurătoare murdară sunt de domeniul
trecutului. Cu aspiratoarele de cenușă de la Einhell puteți curăța totul într-un timp foarte scurt și vă puteți întoarce rapid la
bucuria lucrurilor mai frumoase în viață.
www.einhell.ro
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| Aspiratoare de cenușă

ASPIRATOR DE CENUȘĂ
TC-AV 1250
Date tehnice
Conexiune electrică

220-240 V | 50/60 Hz

Putere nominală

1250 W

Putere de aspirare

165 mbar

Volum rezervor

20 l

Lungime furtun aspirator

120 cm

Diametru furtun aspirator

36 mm

Greutatea produsului

4.4 kg | 5.3 kg

Număr articol

23.516.55

Conector suflare:
Permite curățarea facilă prin suflare
a suprafețelor cu acces dificil.
Cartuș filtru practic:
Cartușul de filtru colectează chiar și
cele mai fine particule de cenușă.
Furtun de aspirare robust, întărit
cu metal
Acesta are un tub de aspirator din
aluminiu la capăt, așa că se poate
folosi pentru a aspira cenușa rece.
Suport de cablu și mâner de
transport:
Mâner de transport încorporat
și suport de cablu pe carcasă
pentru o mobilitate mai bună
Role:
Pentru mobilitate și stabilitate
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| Aspiratoare de cenușă

ASPIRATOR DE CENUȘĂ
TC-AV 1200
Date tehnice
Conexiune electrică

220-240 V | 50/60 Hz

Putere nominală

1200 W

Putere de aspirare

160 mbar

Volum rezervor

18 l

Lungime furtun aspirator

100 cm

Diametru furtun aspirator

36 mm

Greutatea produsului

3.7 kg | 4.6 kg

Număr articol

23.516.50

Conector suflare:
Permite curățarea facilă prin suflare
a suprafețelor cu acces dificil.
Cartuș filtru practic:
Cartușul de filtru colectează chiar și
cele mai fine particule de cenușă.
Furtun de aspirare robust, întărit
cu metal
Acesta are un tub de aspirator din
aluminiu la capăt, așa că se poate
folosi pentru a aspira cenușa rece
Suport de cablu și mâner de
transport:
Mâner de transport încorporat
și suport de cablu pe carcasă
pentru o mobilitate mai bună

www.einhell.ro
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| Sfaturi practice

CURĂȚAREA EFICIENTĂ A
ȘEMINEELOR PE LEMN
1 | ȚEAVĂ DE ȘEMINEU

2 | STRAT EXTERIOR DE CĂPTUȘEALĂ

Dacă țeava de șemineu nu este curățată periodic (cel puțin odată în fiecare
sezon de încălzire), ar putea chiar să provoace un incendiu de la funingine,
în cel mai rău caz. Mai întâi, folosiți o prelată sau ceva asemănător pentru a
acoperi suprafețele din jurul țevii și de sub țeavă, pentru a le proteja de
funingine. Apoi, puteți deschide țeava. De regulă, în fața sau în spatele țevii
ar trebui să existe o piuliță-fluture pentru aceasta, și trebuie doar să o rotiți
fără a avea nevoie de scule. Acum, puteți scoate ușa de inspecție de pe
țeavă. Aspirați complet funinginea în ambele sensuri (atât în sus către coșul
de fum cât și în jos spre șemineu). Este foarte ușor cu aspiratorul nostru de
cenușă iar țeava șemineului dvs. va fi din nou curată într-un timp foarte
scurt.

Pentru a vă asigura că șemineul dvs. continuă să fie o adevărată atracție și din
exterior, necesită din când în când puțină îngrijire. Steatitul nesigilat este,
adesea, folosit pentru șemineuri pe lemn, pentru că stochează foarte eficient
căldura. Pentru curățare este recomandat să folosiți partea aspiră a unui burete
de vase curat și uscat, pentru a freca steatitul. Frecarea lui are un ușor efect
abraziv, care îndepărtează decolorarea cum sunt petele de degete de pe
suprafață. Ștergeți cu o cârpă umedă după aceea și suprafața va străluci din
nou.

3 | GEAM

4 |CAMERĂ DE ARDERE

Geamul de la șemineul dvs. pe lemn se murdărește în timp. Pentru a-l
curăța rapid, urmați sfaturile de mai jos. Mototoliți câteva bucăți de ziar,
umeziți-le cu puțină apă și scufundați-le în cenușă albă din șemineul pe lemn
după ce s-a răcit. Le puteți folosi pentru a freca geamul. Dacă nu aveți ziar la
îndemână, puteți folosi alternativ o cârpă umedă.
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Folosiți aspiratorul nostru de cenușă pentru a aspira cenușa din camera de
ardere sau cenușar, rapid și ușor, după ce s-a răcit. Dacă pe pereți s-au adunat
resturi de funingine, mai întâi le puteți îndepărta cu un vătrai sau cu o racletă de
cenușă înainte de a le aspira și pe ele.

| Sfaturi practice
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www.einhell.ro
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| Sfaturi practice

CURĂȚAREA EFICIENTĂ A
GRĂTARELOR CU CĂRBUNI
1 | GRILA DE GRĂTAR
Una dintre cele mai grele lucruri la curățarea grătarului este, din păcate, curățarea grilei. Sfaturile noastre
vă vor ajuta cu siguranță să vă fie mai ușor.
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Înmuiați

Ziar

Dacă ungeți grătarul cu grăsime sau ulei înainte de a prepara alimentele pe el, bucățile de mâncare nu se vor lipi
atât de repede și vor economisi mult timp, energie și, în
plus, nervi, atunci când îl veți curăța mai târziu. Încercați!

Lăsați mai întâi grătarul să se răcească. Apoi, înfășurați-l în ziar
umed. Lăsați să-și facă efectul câteva ore, pentru ca resturile
întărite să se desfacă. Când acestea s-au înmuiat suficient,
puteți curăța ușor grătarul cu un burete și detergent lichid de
vase.

Cenușă

Detergent pentru cuptor

Înainte să scoateți cenușa din grătar, folosiți-o mai întâi
ca ajutor la curățare. Pentru aceasta, înmuiați o cârpă
umedă în ea și folosiți-o pentru a freca grătarul. Aceasta
va desface resturile întărite și dvs. va trebui apoi doar să
clătiți grătarul cu apă.

Dacă ziarul și cenușa nu sunt suficiente pentru a îndepărta
resturile întărite, încercați să folosiți detergentul pentru cuptor.
Aplicați-l simplu pe grătar și lăsați-l la înmuiat câteva ore. Apoi,
veți putea îndepărta toate resturile rămase cu un burete și
detergent lichid de vase.

| Sfaturi practice

2
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2 | CURĂȚAREA INTERIORULUI
Ar trebui să îndepărtați cenușa din interiorul rezervorului de
grătar de fiecare dată după ce faceți grătar. Pentru aceasta,
așteptați până când toate resturile s-au răcit complet și nu mai
aveți nevoie de cenușă pentru curățare (a se vedea capitolul
referitor la grila de grătar). O alternativă mai rapidă, mai ușoară
și profundă la mătură și făraș sunt aspiratoarele noastre de
cenușă. Doar porniți-l, aspirați cenușa și ați terminat! După
aceea, puteți curăța interiorul grătarului cu o cârpă umedă sau
cu un burete și detergent lichid de vase degresant.

3
3 | CURĂȚAREA EXTERIORULUI
Pentru a reda grătarului strălucirea, curățați-l cu o cârpă umedă
sau un burete și puțin detergent lichid de vase sau soluție de
săpun după ce s-a răcit. Nu folosiți o perie dură pentru că ar
putea zgâria materialul și l-ar putea deteriora.

www.einhell.ro
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CURĂȚĂ TOTUL.
EINHELL – MEȘTERII DE
ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ.

www.einhell.ro

47

Einhell România SRL
Str. Aleea Maria Laura Nr. 5, A1, Industrial
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Cod: 077096
www.einhell.ro
Tel. +40 21 318 55 44
Fax. +40 21 404 33 35
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