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CC-Dr. Schutz GmbH 
Vývoj • Výroba • Logistika 
Výroba a distribuce vysoce kvalitních 
čistících a ošetřovacích produktů pro 
podlahoviny a také čistících systémů  
 
 
 
 

Informace o produktu 
 

CC-Carpetlife-kartáčový vysavač 310  
 

1. Popis produktu 
Velmi výkonný  kartáčový vysavač pro účinné běžné denní 
čištění textilních podlahovin v bytových prostorách.  Kartáčuje 
a vysává také nečistoty uložené hluboko ve vlákně. Je 
vhodný pro všechny textilní podlahoviny, které nejsou 
choulostivé na kartáčovací mechaniku.  
   

• Oddělené motory pro sání a kartáčování. 
• Vysávání a kartáčování až ke kraji. 
• Kartáč lze ručně nastavit na 4 stupně, má elektronickou 

pojistku a vypínač při zablokování. 
• Plochá konstrukce (výška 15 cm) pro příjemné vysávání 

pod nábytkem. 
• Podlahový nástavec s otočným kloubem pro extrémní 

pohyblivost a příjemnou obsluhu. 
• Teleskopická hadice s integrovanou hubicí pro těžce 

přístupná místa, rohy apod. a také štěrbinová hubice na 
přístroji. 

• S-třída filtrace se třemi stupni filtrování, automatická pozice 
filtračního sáčku a ukazatel výměny filtračního sáčku. 

• Ergonomicky tvarované držadlo pro pohodlné ovládání pro 
leváka i praváka.  

 
 
 
 
 
 

2. Technická data 
Typ: Carpetlife-kartáčový 

vysavač 
  

Napětí: 230 V/50 Hz Pracovní hluk: 68 dB(A) 
Celkový výkon: 1300 W Pracovní šířka: 310 mm 
Kartáčový motor:  175W/ozubený řemen Filtrační sáček: 3,5 litru, 3-vrstvý 
Hmotnost: 7,2 kg Sací podtlak: 225 mbar 
Délka kabelu: 9,5 m Průtok vzduchu: 50 litrů/s 
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Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí, zkušeností a 
podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání našich produktů podle 
námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty určeny, nemůže dojít k žádným škodám 
nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, 
podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto 
důvodů jsou naše návody a doporučení obecně platná a není možno je použít jako základ ručení.  Dbejte na 
dodržování doporučení, směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze 
svoji platnost. 


