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UA-HG30E-B
Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
•  Japońska technologia Plasmacluster redukująca smog,  

wirusy, alergeny, bakterie i pleśń
•  3w1 - nawilżanie ewaporacyjne, oczyszczanie powietrza, jonizacja
•  3 poziomy filtracji mechanicznej: filtr kurzu, filtr zapachów, filtr HEPA
•  4 tryby pracy: Auto/Maksymalny/Średni/Nocny 
•  Do pomieszczeń o powierzchni do 21 m²
•  Pobór energii w trybie nocnym 4,1 W 
Nr art. 1433553

Asortyment w podanych cenach dostępny od 2.11 do 30.11.2021 r. lub do wyczerpania zapasów. Ceny podane w katalogu są cenami maksymalnymi. Podane informacje nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 k.c.  
Asortyment dostępny w sklepie internetowym mediamarkt.pl oraz w wybranych sklepach stacjonarnych MediaMarkt. 

Dba y o zdrowie!

•  Filtr nawilżający 
UZ-HG3MF 

Nr art. 1440856

119,-119,-

999,-999,-
1299,-OSZCZĘDZASZ 300,-

•  Filtr HEPA 
UZ-HG3HF 

Nr art. 1440854

169,-169,-

•  Filtr węglowy 
UZ-HG3DF 

Nr art. 1440855

129,-129,-



Unikalna technologia Plasmacluster. 
Najwydajniejszy generator jonów PCI25000. 
Poprawia jakość powietrza. Redukuje nawet 
99,9% wirusów, alergenów i bakterii.

UA-KIN40E-H
Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania

UA-PF40E-W
Oczyszczacz powietrza
•  Japońska technologia Plasmacluster
•  4 tryby pracy: Auto/Maksymalny/

Średni/Nocny
•  Poziom hałasu 23-52 dB
•  Czujnik kurzu, timer
•  Obsługiwana powierzchnia do 30 m²
•  Pobór energii w trybie nocnym 3-5 W 
Nr art. 1390300

UA-HD50E-L
Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
•  Japońska technologia Plasmacluster
•  Czujniki kurzu, zapachu, temperatury i wilgotności
•  6 trybów pracy, w tym tryb automatyczny  i specjalny 

tryb Pollen dla alergików
•  Żywotność filtrów do 10 lat
•  Obsługiwana powierzchnia ok. 38 m²
•  Kolorowy wskaźnik jakości powietrza
•  Pobór energii w trybie nocnym 7 W 
Nr art. 1390302

UA-HG60E-L
Oczyszczacz powietrza z funkcją nawilżania
•  Japońska technologia Plasmacluster
•  Inteligentny tryb oczyszczania i nawilżania 

w oparciu o informacje z 7 czujników: kurzu, PM2.5, 
zapachu, temperatury i wilgotności, światła i ruchu

•  Optymalne nawilżanie ewaporacyjne
•  Bardzo cicha praca – 24 dB(A) (tryb sen)
•  Blokada rodzicielska
•  Żywotność filtrów do 10 lat
•  Obsługiwana powierzchnia ok 50 m²
•  Pobór energii w trybie nocnym 6,5 W 
Nr art. 1390308

•  Japońska technologia Plasmacluster redukująca smog, wirusy, 
alergeny, bakterie i pleśń

•  5 trybów pracy: Maksymalny/Średni/Niski/Pollen/Nocny 
•  Poprawia nawilżenie skóry
•  Wydajnie oczyszcza powietrze dzięki 3-stopniowej filtracji 

i doskonałej cyrkulacji powietrza
•  Do pomieszczeń o powierzchni do 28 m²
•  Pobór energii w trybie nocnym 5,5 W 
Nr art. 1457628

*Akcja trwa do 31.12.2021. 
Szczegóły w regulaminie 
na mediamarkt.pl

*Akcja trwa do 31.12.2021. 
Szczegóły w regulaminie na 
mediamarkt.pl

2599,-2599,-

1099,-1099,- 1799,-1799,-

3099,-3099,-

•  Filtr HEPA UZ-
HD4HF 

Nr art. 1401656

298,-298,-

•  Filtr HEPA UZ-
PM5HF 

Nr art. 1405927

189,-189,-

•  Filtr węglowy  
UZ-PM5DF 

Nr art. 1405928

189,-189,-

•  Filtr HEPA  
UZ-HD6HF 

Nr art. 1405930

318,-318,-

•  Filtr węglowy 
UZ-HD4DF 

Nr art. 1405931

208,-208,-

•  Filtr węglowy 
UZ-HG6DF 

Nr art. 1405934

258,-258,-

•  Filtr nawilżający 
UZ-HD6MF 

Nr art. 1405935

148,-148,-

•  Filtr nawilżający 
UZ-HG6MF 

Nr art. 1405936

168,-168,-

FILTR 
NAWILŻAJĄCY W ZESTAWIE*

FILTR 
NAWILŻAJĄCY W ZESTAWIE*



AC1214/10 Oczyszczacz powietrza
•  Usuwa 99,97% cząsteczek PM2.5, alergenów, gazów, 

bakterii i wirusów 
•  Zasięg do 32 m²
•  Tryb antyalergenowy
•  Blokada rodzicielska
•  Zdalne sterowanie przez aplikację mobilną
•  CADR 270 m³/h 
Nr art. 1364179

AC3829/10 
Oczyszczacz i nawilżacz 
powietrza 2w1

•  Usuwa do 99,97% cząstek PM2,5, alergenów, 
bakterii, wirusów, gazów

•  Oczyszczacz powietrza i nawilżacz w jednym 
•  Wydajność nawilżania do 600 ml/h
•  Zdalne sterowanie przez aplikację mobilną
•  CADR 310 m³/h 
Nr art. 1373442

AC4558/50
Oczyszczacz powietrza
•  Czyste powietrze w 7,5 minuty w pomieszczeniu 20 m²
•  Usuwa do 99,97% zanieczyszczeń: smog, alergeny,  

gazy, bakterie i wirusy
•  Filtr NanoProtect HEPA usuwa 100x mniejsze 

zanieczyszczenia
•  3 tryby automatyczne:  

antyalergenowy, gazów i ogólny 
Nr art. 1403815

AMF220/15 3w1 Pure Breeze&Hot
Oczyszczacz powietrza
•  3 ustawienia prędkości dla oczyszczania 

z orzeźwieniem i ogrzewaniem powietrza
•  Usuwa zanieczyszczenia, w tym alergeny i wirusy
•  Łatwa obsługa dzięki pilotowi magnetycznemu
•  Funkcja ogrzewania z regulowaną oscylacją 350° 
Nr art. 1446658

•  Filtr HEPA i węglowy 
FYM220/30 

Nr art. 1457629

•  Filtr węglowy 
FY2420/30 

Nr art. 1362544

148,-148,-

•  Filtr NanoProtect 
FY2422/30 

Nr art. 1362545

198,-198,-

1199,-1199,-

•  Filtr NanoProtect 
FY1410/30 

Nr art. 1367605

148,-148,-

•  Filtr węglowy 
FY1413/30 

Nr art. 1367606

108,-108,-

2199,-2199,- 2049,-2049,-

•  Filtr nawilżający 
NanoCloud 
FY3435/30 

Nr art. 1418088

89,8089,80

•  Filtr węglowy 
FY3432/10 

Nr art. 1434686

179,-179,-
•  Filtr NanoProtect 

HEPA FY3433/10 

Nr art. 1434687

218,-218,-

1499,-1499,- 309,-309,-



TP02 Dyson Pure Cool™ 
Oczyszczacz powietrza 
z funkcją chłodzenia
•  Usuwa 99,95% cząsteczek tak małych,  

jak pyłki i alergeny
•  3-stopniowa filtracja: filtr wstępny,  

filtr HEPA, filtr węglowy 
•  Przepływ powietrza 1476 m³/h
•  Technologia Air Multiplier™
•  10 stopni nawiewu i automatyczna oscylacja do 70°
•  Sterowanie pilotem lub aplikacją 
Nr art. 1402648

HP04 Dyson Pure Hot + Cool™
Oczyszczacz powietrza z funkcją 
ogrzewania i chłodzenia
•  Usuwa 99,95% cząsteczek tak małych, jak 

pyłki i alergeny, w tym bakterie i wirusy
•  3-stopniowa filtracja: filtr wstępny, filtr 

HEPA, filtr węglowy
•  Przepływ powietrza 1116 m³/h
•  Technologia Air Multiplier™
•  10 stopni nawiewu i automatyczna  

oscylacja do 350°
•  Ekran LCD 
Nr art. 1406583

•  Filtr 360° HEPA 
i węglowy 

Nr art. 1425901

•  Filtr 360° HEPA EVO 
Nr art. 1425903

TP09 Dyson Purifier Cool™ 
Formaldehyde
Oczyszczacz powietrza 
z funkcją chłodzenia
•  Automatycznie wykrywa  

i niszczy formaldehyd
•  Wychwytuje kurz, alergeny i wirusy
•  Usuwa 99,95% zanieczyszczeń  

o wielkości zaledwie 0,1 µm
•  Funkcja chłodzenia z technologią  

Air Multiplier™ 
Nr art. 1454144

Najnowszy oczyszczacz Dyson, 
który automatycznie wykrywa  
i niszczy formaldehyd

Łączy w sobie precyzyjny 
półprzewodnikowy czujnik wykrywający 
formaldehyd z unikalnym filtrem 
katalitycznym, który automatycznie go 
niszczy. Filtr HEPA+Carbon wychwytuje 
również kurz, alergeny, gazy¹ 
i inne najdrobniejsze zanieczyszczenia. 
Oczyszczacze Dyson są wyposażone 
w zaawansowaną technologię Air 
Multiplier™, która rozprowadza 
oczyszczone powietrze po całym 
pomieszczeniu.²

¹Efektywność przechwytywania gazów może być różna.
²Przy maksymalnych ustawieniach. Sprawdzano 
pod kątem rozprowadzania powietrza i wydajności 
oczyszczania w pomieszczeniu o objętości 81 m³.

1799,-1799,-

2849,-2849,- 399,-399,-

249,-249,-

2998,-2998,-



AX40R3030WM
Oczyszczacz powietrza
•  Usuwa aż do 99,97% zanieczyszczeń
•  Oczyszcza pomieszczenia aż do 40 m²
•  Czujnik gazów i pyłów 
•  Skuteczność 3 filtrów, w tym HEPA
•  4-kolorowy wskaźnik jakości powietrza 
•  Wbudowany uchwyt umożliwiający  

łatwe przenoszenie
•  Cichy tryb nocny - 20 dB 
Nr art. 1408786

AX60R5080WD
Oczyszczacz powietrza
•  Usuwa aż do 99,97% zanieczyszczeń
•  Powierzchnia oczyszczania do 60m²
•  Skuteczność 3 filtrów, w tym HEPA
•  Czujnik gazów i pyłów 
•  Łączność Wi-Fi – zdalne sterowanie  

przez aplikację SmartThings
•  Łatwe przemieszczanie  

dzięki ukrytym kółkom
•  Cichy tryb nocny - 21 dB 
Nr art. 1408787

•  Filtr HEPA i węglowy 
CFX-D100/GB 

Nr art. 1418085

•  Filtr HEPA 
i węglowy 
CFX-G100/GB 

Nr art. 1418086

THEO
Osuszacz powietrza
•  Wielkość pomieszczenia: do 40 m²
•  Energooszczędny, cicha praca
•  Wbudowany higrostat
•  24 godzinny timer, wyłącznik czasowy
•  Pojemność zbiornika na wodę 2.1 l
•  Wąż do automatycznego  

odprowadzenia wody 
Nr art. 1447628

Roger little 2
Oczyszczacz powietrza
•  Usuwa 99,3% wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19
•  Zmywalny filtr wstępny z funkcją zapewniającą higienę
•  Inteligentny tryb auto automatycznie  

dostosowuje wydajność czyszczenia
•  Wskaźnik jakości powietrza
•  Technologia Dual Filter™
•  CADR 231 m³/h 
Nr art. 1457031

•  Filtr HEPA 
i węglowy 
Dual Filtr 
Roger little 

Nr art. 1367191

1099,-1099,- 1599,-1599,- 248,-248,-188,-188,-

849,-849,- 1299,-1299,- 229,-229,-



OSKAR 
Nawilżacz ewaporacyjny
•  Wbudowany higrostat kontrolowanego nawilżania
•  Dozownik zapachów
•  Tryb nocny (przyciemniane kontrolki)
•  Przeznaczony do pomieszczeń do 50 m² / 125 m³
•  2 wymienne filtry z powłoką antybakteryjną oraz 

kostka z jonami srebra 
Nr art. 1249046-47

HU2718/10 Seria 2000
Nawilżacz powietrza
•  Zdrowsze powietrze i o 99% mniej bakterii*
•  Automatyczne utrzymywanie zalecanego 

poziomu nawilżenia
•  3 tryby poziomów nawilżania
•  Zapobiega powstawaniu mokrych plam 

i białych śladów
•  Kontrola poziomu wody i programowanie 

czasu pracy na 1, 4 lub 9 h
•  Cicha i wydajna praca przez całą noc
•  Zasięg działania 32 m², wydajność 

nawilżania 200 ml/h 
Nr art. 1433300

ME-1738
Nawilżacz powietrza
•  Zbiornik na wodę o pojemności 3 l  

z uchwytem do przenoszenia
•  Maksymalny obszar działania 15-20 m²
•  Automatyczne wyłączenie  

przy pustym zbiorniku
•  Płynna regulacja intensywności 

nawilżania
•  Aromaterapia (możliwość używania 

olejków zapachowych)
•  Oświetlenie zbiornika  

- funkcja lampki nocnej
•  Sterylizacja jonami srebra - zabija 

99,99% bakterii w wodzie 
Nr art. 1428081

Cena za sztukę

HU4813/10 Seria 2000
Nawilżacz powietrza
•  Zdrowsze powietrze i o 99% mniej bakterii*
•  Automatyczne utrzymywanie  

zalecanego poziomu nawilżenia
•  3 tryby poziomów nawilżania
•  Zapobiega powstawaniu mokrych plam i białych śladów
•  Kontrola poziomu wody i programowanie  

czasu pracy na 1, 4 lub 8 h
•  W trybie snu pracuje z minimalnym oświetleniem
•  Zasięg działania 44 m², wydajność nawilżania 300 ml/h 
Nr art. 1352285

•  Wkład do nawilżacza Oskar (2 szt.) 
Nr art. 1249052

•  Olejki do nawilżacza 
Nr art. 1315625-26, 1315631-32

•  Filtr nawilżający FY2401/30 
Nr art. 1418087

•  Filtr nawilżający FY3446/30 
Nr art. 1433301

*W porównaniu do nawilżaczy ultradźwiękowych

Cena za sztukę 479,-479,-

539,-539,-
599,-OSZCZĘDZASZ 60,-

499,-499,-
559,-OSZCZĘDZASZ 60,-

169,-169,-
208,-OSZCZĘDZASZ 39,- 79,9079,906,996,99

59,8059,8069,8069,80



CFH1503M
Grzejnik 
ceramiczny
•  Moc 1500 W, 2 ustawienia mocy 

grzania (1000/1500 W), zimny nawiew
•  Termostat - płynna  

regulacja temperatury
•  Funkcja automatycznej oscylacji 

zwiększa zasięg dystrybucji  
ogrzanego powietrza

•  Funkcja ANTIFROST
•  System bezpieczeństwa TIP OVER  

- automatyczne wyłączanie  
w przypadku przewrócenia 

Nr art. 1343904

CTH2002D
Grzejnik ceramiczny z pilotem
•  Moc 2000 W, 2 ustawienia mocy 

grzania (1000/2000 W)
•  Wyświetlacz LED pokazujący aktualną temperaturę 

w pomieszczeniu
•  Tryb pracy AUTO – pozwala na uzyskanie dokładnie 

określonej temperatury w pomieszczeniu, zakres 
ustawień 20–30ºC, tryb pracy ciągłej

•  Elektroniczny TIMER – możliwość ustawienia czasu 
pracy w zakresie od 1 do 12 h (co 1 h)

•  Funkcja automatycznej oscylacji zwiększa zasięg 
dystrybucji ogrzanego powietrza

•  System bezpieczeństwa TIP OVER - automatyczne 
wyłączanie w przypadku przewrócenia 

Nr art. 1343906

OFR2901T
Grzejnik olejowy z funkcją 
turbo nawiewu
•  Moc 2900 W (2500 W  

+ 400 W), 3 ustawienia mocy 
grzania (1000/1500/2500 W)

•  Funkcja ANTIFROST
•  System bezpieczeństwa 

TIP OVER - automatyczne 
wyłączanie w przypadku 
przewrócenia

•  Poręczny uchwyt i kółka 
do łatwego przemieszczania 

Nr art. 1343908

FH2007
Termowentylator
•  Moc 2000 W, 2 ustawienia 

mocy grzania (1000/2000 W), 
zimny nawiew

•  Termostat - płynna regulacja 
temperatury

•  Funkcja ANTIFROST
•  System bezpieczeństwa 

TIP OVER - automatyczne 
wyłączanie w przypadku 
przewrócenia

•  Klasa ochrony IP20 
Nr art. 1383630

•  Wkład  
WCF100 

Nr art. 1052191

UH2021DBL
Nawilżacz 
ultradźwiękowy 
z pilotem
•  3 poziomy mocy 

nawilżania
•  Tryb pracy nocnej SLEEP
•  Funkcja jonizatora 

powietrza
•  Elektroniczny higrostat 

- ustawienie wilgotności 
45-90% RH,  
funkcja pracy ciągłej

•  Dotykowy panel 
sterowania

•  Wydajność 80-300 ml/h
•  Max. czas pracy przy 

najwyższej wydajności 11 h 
Nr art. 1343914

Wyjątkowo cichy:  
35 dB (A)

239,-239,-
258,-OSZCZĘDZASZ 19,-

109,-109,-
129,-OSZCZĘDZASZ 20,-

299,-299,-
318,-OSZCZĘDZASZ 19,-

349,-349,-
378,-OSZCZĘDZASZ 29,-

89,9089,90
99,90OSZCZĘDZASZ 10,- 34,9934,99



•  Robot zapamiętuje do 4 spersonalizowanych map
•  Czas pracy 150 min
•  Auto Boost – 4 tryby pracy
•  Jednoczesne odkurzanie i mopowanie 

dzięki 3 nakładkom mopujacym 
Nr art. 1442119

Tefal X-Plorer S75 RG7687
Robot sprzątającyz funkcją mopowania

1649,-1649,-

Tefal X-Plorer S95 RG7975
Robot sprzątający
z funkcją mopowania

2499,-2499,-

•  Bezszczotkowy silnik o mocy aż 12 000 Pa
•  Czas pracy 225 min 
•  Robot zapamiętuje do 4 spersonalizowanych map
•  W zestawie 3 elektroszczotki i 2 nakładki mopujące
•  Auto Boost – 4 tryby pracy
•  Regulacja natężenia wody 
Nr art. 1442120

Tefal FLEX
AQUA TY9490
Odkurzacz
bezprzewodowy

•  Urządzenie 2w1 - jednocześnie odkurza  
i myje podłogę

•  Odkurzanie pod niskimi meblami bez schylania 
dzięki technologii Flex

•  Podwójna siła cyfrowego, bezszczotkowego  
silnika o mocy 100 Air Wattów

•  Skuteczne odkurzanie podłóg i dywanów dzięki 
szczotce Power Slim Vision z podświetleniem LED

•  W zestawie mini turboszczotka, elastyczna ssawka 
szczelinowa XL, szczotka do kanap, końcówka 
przedłużająca do trudno dostępnych miejsc 

Nr art. 1427778

W zestawie:

1499,-1499,-

•  Odkurzanie pod niskimi meblami 
bez schylania dzięki technologii Flex

•  Jednoczesne odkurzanie i mycie 
podłogi dzięki głowicy Aqua 2w1

•  Swoboda odkurzania (45 min) dzięki 
wymiennej baterii 25,2 V

•  Wygodne parkowanie podstawy 
odkurzacza dzięki funkcji Stop&Go

•  Łatwy wybór trybu pracy i kontrola 
baterii dzięki dotykowemu  
vpanelowi sterowania 

Nr art. 1438915

Tefal X-Force 11.60 TY9890
Odkurzacz bezprzewodowy

2099,-2099,-

W zestawie:

Roboty Tefal posiadają ultraprecyzyjną nawigację,
skanowanie przestrzeni oraz możliwość indywidualnych 
ustawień. Dedykowana aplikacja - pozwala ustalić 
harmonogram sprzątania, spersonalizować mapy,
kontrolować cały proces odkurzania i wydawać
komendy głosowe.



AquaWash & Clean
BWD421PRO
Odkurzacz
wielofunkcyjny

•  Moc 2100 W
•  Czyści na mokro i sucho
•  Pranie dywanów i tapicerki
•  Szczotka parkietowa, turboszczotka
•  Filtr HEPA
•  Zasięg pracy 12 m 
Nr art. 1408126

W zestawie:

949,-949,-

ProAnimal BGLS4PET2
Odkurzacz workowy

Unlimited 8 ProAnimal  
BCS8214ANM
Odkurzacz bezprzewodowy

•  Niezwykle mocny - skuteczny  
jak odkurzacz przewodowy

•  Idealny dla właścicieli zwierząt domowych 
i szybkiego sprzątania

•  Minielektroszczotka do łatwego  
usuwania sierści

•  POWER FOR ALL ALLIANCE: jeden  
akumulator dla wszystkich urządzeń Bosch

•  Automatyczne dostosowanie mocy  
do wszystkich rodzajów podłóg

•  Łatwe odkurzanie szuflad bez zasysania 
drobnych przedmiotów 

Nr art. 1456488

Unlimited 8 ProPower 
BCS8225POW
Odkurzacz bezprzewodowy

•  Niezwykle mocny - skuteczny  
jak odkurzacz przewodowy

•  Elektroszczotki ProPower Brush i HardFloor 
Soft Brush z podświetleniem LED

•  Szybsze ładowanie: krótszy czas oczekiwania 
dzięki 5-krotnie szybszemu ładowaniu

•  POWER FOR ALL ALLIANCE: jeden akumulator  
dla wszystkich urządzeń Bosch

•  Automatyczne dostosowanie mocy  
do wszystkich rodzajów podłóg 

Nr art. 1456489

3-letni pakiet gwarancyjny 
w zestawie**

**Akcja tylko w sklepach stacjonarnych 
trwa do30.11.2021. Szczegóły w regulaminie 

dostępnym u Sprzedawcy.

3-letni pakiet gwarancyjny 
w zestawie**

**Akcja tylko w sklepach stacjonarnych 
trwa do30.11.2021. Szczegóły w regulaminie 

dostępnym u Sprzedawcy.

Satysfakcja 
gwarantowana

30 DNI*
*szczegóły na mediamarkt.pl  

Akcja trwa do 30.11.2021

W zestawie:

•  HiSpin Motor - wysoka wydajność, niskie zużycie energii
•  Zmywalny filr HEPA - czystość powietrza i niższe koszty
•  4 kółka - łatwe manewrowanie odkurzaczem
•  Szczotka do parkietu, długa ssawka szczelinowa 
Nr art. 1412521

*Promocja trwa do 31.12.2021. 
Szczegóły na mediamarkt.pl *Promocja trwa do 31.12.2021. 

Szczegóły na mediamarkt.pl

669,-669,-

2199,-2199,- 2599,-2599,-

W zestawie: W zestawie:

PREZENT za zakup*
PREZENT za zakup*



VRT 61818 VW
Odkurzacz bezprzewodowy
•  Długi czas pracy - do 60 min  

przy pełnej efektywności
•  Wymienny akumulator litowo-jonowy 

o pojemności 2000 mAh
•  Podświetlana elektroszczotka
•  Technologia PerformCyclone™ 
Nr art. 1382896

VCC34803AD
Odkurzacz workowy
•  Moc 800 W
•  Kompaktowy rozmiar
•  Turboszczotka do efektywnego  

odkurzania włosów i sierści
•  Filtr HEPA 12
•  Szczotka uniwersalna 2w1 
Nr art. 1387178

VCO32801AR
Odkurzacz bezworkowy
•  Mały rozmiar odkurzacza, dzięki 

czemu jest łatwy w przechowywaniu
•  Duży zbiornik na kurz 1,8 l bez 

konieczności wymiany worków
•  Podłoga bez zarysowań dzięki 

gumowym kółkom 
Nr art. 1408986

WetClean VRT71025VW
Odkurzacz 
bezprzewodowy 3w1
•  3w1 z funkcją mopowania 

i odkurzania ręcznego
•  Nowoczesny cyfrowy silnik 

bezszczotkowy BLDC 
•  Czas pracy na pełnej  

baterii do 45 min
•  Podwójna filtracja (mikrofibra 

+ zmywalny EPA10) 
•  Podświetlenie elektroszczotki 

diodami LED 
Nr art. 1441073

469,-469,-
499,-OSZCZĘDZASZ 30,-

269,-269,- 229,-229,-
299,-OSZCZĘDZASZ 70,-

749,-749,-



W zestawie:

8000 XC8049/01
Odkurzacz bezprzewodowy 2w1
•  2w1: odkurzacz bezprzewodowy i odkurzacz ręczny
•  Wydajna bateria (25,2 V) - czas pracy do 70 min
•  Tryb Turbo - do 28 min pracy
•  Nasadka zasysająca 360° z podświetleniem LED
•  Cyfrowy silnik z technologią PowerCyclone 10
•  Filtr antyalergiczny - usuwa do 99% alergenów 
Nr art. 1411807

Performer Compact XD3112/09
Odkurzacz workowy
•  Moc 900 W
•  Nasadka TriActive
•  Technologia AirflowMax zapewnia 

dużą moc ssania
•  Przechwytuje i zatrzymuje ponad 

99,9% kurzu i alergenów
•  Filtr antyalergiczny
•  Mała i lekka konstrukcja 
Nr art. 1431953

XB2125/09
Odkurzacz bezworkowy
•  Moc 850 W
•  Technologia PowerCyclone 4
•  Filtr Super Clean Air
•  Przewód o długości 9 m 
Nr art. 1443083

8000 Aqua Plus XC8349/01
Odkurzacz bezprzewodowy 3w1
•  3w1: odkurzacz z funkcją mycia  

i odkurzacz ręczny
•  Odkurzanie i mycie z mocą  

podwójnego zasysania
•  Wydajna bateria (25,2 V) - czas pracy do 80 min
•  Tryb Turbo - do 28 min pracy
•  Cyfrowy silnik z technologią PowerCyclone 10
•  Nasadka zasysająca 360° z podświetleniem LED
•  Filtr antyalergiczny - usuwa do 99% alergenów 
Nr art. 14518262099,-2099,-

498,-498,-469,-469,-

2799,-2799,-

W zestawie:



Innowacyjny 
odkurzacz 

z elektroszczotką 
BEDPROPOWER™ PLUS 

z technologią UV 
w 99,9%¹ usuwa kurz, 

bakterie i alergeny 
z materacy, łóżek, sof, 
poduszek czy łóżeczek 

dziecięcych, a także 
z posłań dla zwierząt. 

¹5-stopniowy system filtracji 
w połączeniu z użyciem 

elektroszczotki z lampą UV 
usuwa do 99,9% cząsteczek 

o wielkości pomiędzy 0,3 µm-
10 µm (mikrometrów), takich jak pyłki, 

bakterie, zarodniki grzybów, roztocza 
kurzu domowego i inne alergeny. 
Pomiar zgodny z EN 60312-1:2017.

Pure D8.2 SILENCE PD82-ALRGY
Odkurzacz workowy
•  Bardzo cicha praca, zaledwie 57 dB(A) pozwala na odkurzanie nawet przy śpiącym dziecku
•  Funkcja AUTO dostosowuje moc do odkurzanej powierzchni
•  Zmywalny filtr Allegy Plus w 99,95% wychwytuje kurz, roztocza, pyłki i alergeny
•  Wygodne, zdalne sterowanie w rączce
•  Bogaty zestaw akcesoriów w opakowaniu 
Nr art. 1421649

Pure Q9 PQ92-ALGS
Odkurzacz bezprzewodowy 2w1
•  Innowacyjna szczotka BEDPROPOWER™ 

PLUS z technologią UV
•  5-stopniowa filtracja
•  Nawet 55min pracy akumulatora
•  Automatyczne czyszczenie elektroszczotki 

BrushRollClean™
•  Duża moc odkurzania i bardzo cicha praca 
Nr art. 1446932

Tu wszystko działa dla Ciebie.

W zestawie:

Kup wybrany odkurzacz Electrolux i odbierz 
parownicę do ubrań w prezencie!

W zestawie:

Akcja trwa do 31.12.2021. Promocja obejmuje także modele PD82-ALGY i PQ92-ALGS. Szczegóły na mediamarkt.pl

999,-999,-

1499,-1499,-
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