
Bezprzewodowy odkurzacz 
pionowy 3 w 1 z mopem

Model  SA-VP4001AQ Allergy & Mop

Z nakładką mopującą i akcesoriami do różnych rodzajów 
powierzchni z łatwością posprzątasz całe mieszkanie.

• Odkurzaj i mopuj podłogę jednocześnie, 
dzięki nakładce mopującej z wymiennymi padami

• Do 60 minut* nieprzerwanego sprzątania

• Nawet 130 m2** powierzchni na jednym ładowaniu

• Wygodna regulacja rury teleskopowej na 7 poziomach

• Pionowe parkowanie - ergonomiczna konstrukcja  

• Podświetlenie LED

Elektroszczotka 
AnimalJet
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Minielektroszczotka Elastyczna ssawka

Nakładka
mopująca
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Poznaj wielofunkcyjny odkurzacz Sharp SA-VP4001AQ

Pionowe parkowanie Regulowana rura teleskopowa Nakładka mopująca
Odkurzacz nie potrzebuje stacji, by samodzielnie 
stać. Pozostanie w pozycji pionowej dokładnie 
tam, gdzie go zostawisz. Nie musisz się obawiać, 
że trzeba będzie się po niego schylać za każdym 
razem, gdy chcesz zrobić sobie przerwę od 
sprzątania. Pozycja stojąca ułatwia także 
przechowywanie odkurzacza w szafi e czy 
domowym schowku. A jeśli zechcesz, możesz 
powiesić urządzenie na specjalnym uchwycie 
montowanym do ściany.

Z łatwością dopasujesz długość rury do swojego 
wzrostu. Siedem poziomów regulacji pozwala 
ustawić wysokość rury od 890 do 1100 mm. 
Możesz też ustawić odpowiednią długość rury, 
by dokładnie sprzątnąć trudno dostępne 
zakamarki. Odkurzanie narożników pod sufi tem 
jeszcze nigdy nie było tak proste i wygodne!

Odkurzaj i myj podłogę jednocześnie. 
Dzięki temu oszczędzasz czas a podłogi w twoim 
domu są zawsze nieskazitelnie czyste.
Nakładkę można szybko i łatwo zamontować 
jednym klikiem. Do mycia podłogi wystarczy użyć 
wody z kranu lub z dodatkiem płynu***.

Długi czas pracy
Naładowany akumulator litowo-jonowy pozwala nawet na 60 minut* nieprzerwanego odkurzania lub na komfortowe 
sprzątnięcie powierzchni do 130 m2**. Akumulator można łatwo wyjąć, by skorzystać z zapasowego (sprzedawany 
oddzielnie w serwisie), gdy planujesz większe porządki.  

MIN60UP
TO

RUNTIME*

Silnik inwerterowy
Silnik bezszczotkowy gwarantuje cichą pracę urządzenia. Jest wyjątkowo trwały i bezawaryjny, co wynika z jego 
konstrukcji. Niezależnie od czyszczonej powierzchni, odkurzacze z silnikiem inwerterowym mają dużą moc ssania i są 
bardzo wydajne.

POWERFUL
INVERTER MOTOR

Elektroszczotka AnimalJet z oświetleniem LED
Została zaprojektowana, tak by dokładnie zbierać sierść zwierząt, włosy czy kurz zarówno z podłóg, dywanów jak i wzdłuż 
ścian oraz krawędzi mebli. Z oświetleniem LED nie przeoczysz żadnego okruszka. Dzięki odpowiedniemu wyprofi lowaniu 
szczotka nie uszkodzi krawędzi mebli, ścian i progów.

Higieniczne opróżnianie pojemnika 
Wciśnij przycisk otwierający zbiornik na kurz, a cała zawartość wypadnie prosto do kosza na śmieci. 

ONE TOUCH 
DUST BOX CLEANING

4-stopniowa fi ltracja
Nie tylko chroni silnik przed cząsteczkami kurzu, ale zatrzymuje także pyłki, odchody roztoczy i większość bakterii, 
by wraz z powietrzem nie wydostały się poza zbiornik na kurz. Filtr EPA E12 przechwytuje 99,5% szkodliwych cząsteczek. 
Kiedy zajdzie potrzeba, możesz umyć go pod bieżącą wodą lub wymienić na nowy.

EFFICIENT 
AIR FILTRATION 99,5%

VERTICAL PARKING
STOP & GO MOP

TELESCOPIC TUBE
7 LEVELS

x7



Łatwe i higieniczne sprzątanie 
różnych powierzchni
Wygodnie i dokładnie sprzątaj 
całe mieszkanie, dzięki akcesoriom 
do różnych powierzchni.

Elektroszczotka AnimalJet
Przeznaczona jest do sprzątania zarówno twardych podłóg, 
jak i dywanów. Wybierz odpowiedni program (dywan lub 
podłoga), by dokładnie usunąć kurz, okruchy czy sierść 
zwierząt. Specjalna konstrukcja szczotki ułatwi wygodne 
oczyszczenie powierzchni także wzdłuż krawędzi ścian 
i mebli. A dzięki oświetleniu LED dostrzeżesz kurz nawet 
w zacienionych miejscach, np. pod meblami.

Ssawka 2 w 1 
Kurz zbierający się na delikatnych elementach 
jak rolety i żaluzje szybko usuniesz ssawką 2 w 1. 
Miękka szczotka dopasuje się do czyszczonej powierzchni 
i usunie zabrudzenia, nie uszkadzając jej. 

Wąska ssawka szczelinowa XL
W szczelinach za meblami czy w fotelach 
samochodowych zbierają się kurz i okruchy. 
Aby się ich szybko pozbyć, wykorzystaj wąską 
ssawkę szczelinową XL, z którą usuniesz zabrudzenia 
w trudno dostępnych miejscach. 

Nakładka mopująca 
i 2 wymienne pady

Minielektroszczotka Elastyczna ssawka

Jednoczesne odkurzanie i mycie podłóg 
oszczędzi twój czas. Wlej ulubiony płyn do 
mycia podłóg***, by cieszyć się zawsze czystą 
podłogą bez plam i smug. Pady mocowane 
są na rzepy, dzięki czemu łatwo założysz 
i zdejmiesz je do prania.

* Podczas pracy w trybie Eco z dyszami bez własnego silnika. Rzeczywisty czas pracy może się różnić w zależności od trybu zasilania, rodzaju podłogi i/lub używanych akcesoriów.
**  Podczas pracy w trybie Eco na twardej podłodze. Rzeczywista powierzchnia odkurzania może się różnić w zależności od trybu zasilania, rodzaju podłogi i/lub używanych akcesoriów.
*** Nie należy używać płynów o tłustej konsystencji i substancji żrących.
****Odkurzacz ręczny wraz z rurą teleskopową i elektroszczotką AnimalJet.

Jej konstrukcja pozwala dokładnie zbierać sierść 
zwierząt i kurz, który gromadzi się na meblach 
tapicerowanych i materacach. Nawet jeśli twój 
pupil upodobał sobie welurowy fotel, może on 
myć tak samo czysty ja pozostałe meble.

Jest niezastąpiona podczas sprzątania trudno 
dostępnych i wąskich przestrzeni. Doczepiana 
szczotka efektywnie usunie zanieczyszczenia 
z grzejników, sztukaterii czy zakamarków 
wnętrza auta.

W zestawie

Wąska ssawka szczelinowa XL
W szczelinach za meblami czy w fotelach 
samochodowych zbierają się kurz i okruchy. 
Aby się ich szybko pozbyć, wykorzystaj wąską 
ssawkę szczelinową XL, z którą usuniesz zabrudzenia 
w trudno dostępnych miejscach. 

Uchwyt ścienny
Odkurzacz, choć estetyczny, nie musi rzucać 
się w oczy. Montując uchwyt ścienny, 
możesz ukryć urządzenie w dowolnym 
miejscu, oszczędzając przestrzeń 
i zachowując porządek. 



Bezprzewodowy odkurzacz pionowy  
z nakładką mopującą  SA-VP4001AQ

DANE PODSTAWOWE

Model SA-VP4001AQ

Kolor biało-niebieski

Programy Floor/Carpet

Tryby pracy Max/Eco

Czas pracy (tryb Max) [min.]* do 14

Czas pracy (tryb Eco) [min.]* do 60

Powierzchnia sprzątania [m2]** do 130

Filtr EPA E12, zmywalny i wymienny

Rodzaj baterii Litowo-jonowa, wyjmowana

Wskaźnik poziomu  
naładowania baterii

tak, LED

Czas ładowania baterii [h] 3,5

Rodzaj silnika Inwerterowy/bezszczotkowy

Napięcie maks. [V] 24

Poziom hałasu
76 db w trybie Eco  

i <84 db w trybie Max

Pojemność pojemnika na kurz [l] 0,65

Przechowywanie uchwyt ścienny w zestawie

Kod EAN UE  4974019150734

WYMIARY I WAGA

Wymiary produktu  
(wys. x szer. x gł.) [mm]

1100x250x170

Wymiary opakowania 
(wys. x szer. x gł.) [mm]

800x305x155

Waga netto produktu**** [kg] 2,65

Waga brutto z opakowaniem [kg] 5,5

AKCESORIA

Podstawowe

Rura teleskopowa, uchwyt ścienny,  
ssawka szczelinowa XL, ssawka 2 w 1, 
elektroszczotka AnimalJet, zasilacz, 

akumulator 21,6 V (24V max)

Dodatkowe w zestawie
Nakładka mopująca, 2 pady mopujące, 

minielektroszczotka,  
długa elastyczna ssawka ze szczotką
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