
 

 

 فروشگاه عنایتی
 لوازم خانگی هیتاچی با گارانتی معتبر

 :زمینه فعالیت
ü واردات لوازم خانگی برقی هیتاچی ژاپن  
ü  ماهه ٦٠ماهه و خدمات  ٢٤ارائه گارانتی  
ü واردات قطعات یدکی لوازم خانگی هیتاچی  
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  آشنایی با مهمترین امکانات بکار رفته در جاروبرقی هاي سطلی هیتاچی
  

 

 ایدگرد و غباري که تا کنون دیده بزرگترین مخزن
 

 330مخزن بزرگ جمع آوري گرد و غبار با دهانه 
متر میتواند حجم وسیع گرد و غبار را به میلی

لیتر در خود ذخیره و نگهداري  25تا  18میزان 
به لطف این مخزن بزرگ امر جارو کشی به . کند

هم تنها با یک بار نیاز به خالی  تر آنمدت طوالنی
 (هیتاچی ایران).کردن مخزن امکان پذیر شده است
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ثانیه 5محفظه جمع آوري کابل برق تنها در     
  

  سیم جمع کن خودکار بدون نقص
  

توانایی نگه داري  هیتاچی بدنه با طراحی جدید جاروبرقی
متر را در قسمت کناري خود دارد.  8کابل برق با طول 

براي جمع شدن این کابل برق کافی است تنها یک دکمه 
و در عرض کمتر از  کامال اتوماترا فشار دهید تا بصورت 

  .ثانیه در داخل محفظه مخصوص آن جمع آوري شود 5

  

 

لیتري گرد و غبار 6ظرفیت بزرگ کیسه   

 

  
  
  
  

به لطف طراحی تراکم باالي سه بعدي هیتاچی، این بخش 
لیتري از ذرات ریز و  6از دستگاه میتواند حجم بزرگ 

درشت گرد و غبار / شن و ماسه را در یک کیسه مخصوص 
 این ویژگی به شما این (هیتاچی ایران).لیتري نگه داري کند  8

دهد که بخش وسیطی از گوشه و کنار منزل را اجازه را می
با کمترین نیاز به خالی کردنهاي مکرر مخزن گرد و غبار 

  .دستگاه جارو کشی کنید
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متريمیلی 180چرخهاي بزرگ   

سازد تا ها با سطوح ناصاف امکان پذیر میمکانمتر، حرکت روان و نرم جارو برقی را حتی در میلی 180هاي بزرگ با اندازه قطر چرخ
 .(هیتاچی ایران) تجربه حمل و نقل بی نظیري را در هنگام استفاده براي کاربر به ارمغان آورد

 

 

  هواي تمیز خروجی  
  

  

 (H13) فیلتر هپا
جاروبرقی مجهز به فیلتر تمیزکننده هپا با قابلیت به دام 

 گرد و غبارانداختن ذرات کوچک و کامال ریز 

 فیلتر نانو تیتانیوم

این جاروبرقی در کنار فیلتر هپا، از کاتالیزر اکسید تیتانیوم 
جهت ارائه یک تاثیر آنتی باکتریال و بوزدایی قوي استفاده 

  .میکند
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  دسته مخصوص خالی کردن آسان مخزن
  .خالی کردن مخزن بزرگ این جارو برقی میشودهاي جاروبرقی هیتاچی، باعث تسهیل در گرفتن و به کارگیري دو دسته در کناره

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  دمنده قدرتمند گرد و غبار
  

  

  
  
  
  

بوسیله جریان مکشی قدرتمند تولیدي توسط موتور 
هیتاچی ذرات ریز و  هاي سطلیوات جارو برقی  2300

سبک گرد و خاك را میتوانید به آسانی از محلهاي کثیف 
همچون راهرو ها در کمترین زمان ممکن جمع آوري 

  .کنید
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  سري با قابلیت چرخش در زوایاي مختلف

 

در هر گوشه و کناري از درجه در هر طرفی که دارد میتواند به آسانی  90سري قدرتمند جاروبرقی صنعتی هیتاچی با قابلیت چرخش 
هاي منزل هم میتوانید روي انعطاف پذیري این محل کثیف شده به کار گرفته شود. براي تمیز کردن بسیار راحت و آسان زیر مبلمان

  .شودسري جادویی حساب باز کنید. چرا که با انعطاف بیش از حد خود کامال مسطح شده و به آسانی وارد این نواحی می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نظافت جهت بیشتر راههاي –لوازم جانبی 

سازد تا به آسانی هر چه تمامتر هر نقطه از واتی هیتاچی، شما را قادر می 2300ابزارهاي کمکی متنوع همراه با این جاروبرقی 
  .منزلتان را، حتی نقاط با دسترسی بسیار سخت، در سریعترین زمان ممکن تمیز کنید
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  سطلی هیتاچی در فروشگاه عنایتیانواع جاروبرقی 
  

  

CV-995DC (ساخت ژاپن)  
 وات 2300موتور پر قدرت  ·
 گنجایش مخزن بزرگ گرد و غبار با نشانگر مقدار گرد و غبار لیتر 25 ·
 بدنه محکم فلزي ·
 تخلیه آسان مخزن گرد و غبار ·
 کله گی با قابلیت چرخش در زوایاي مختلف ·
  دستگیره ·
 لوله تلسکوپی و پایه شلنگ ·
 قابل شستشو فیلتر پارچه اي ·
 امکان قرارگیري لوازم جانبی بر روي خود دستگاه ·
  عملکرد کمپرسور باد ·

  

CV-9800YJ (ساخت ژاپن)  
 وات 2300موتور پر قدرت  ·
 لیتر گنجایش مخزن بزرگ گرد و غبار با نشانگر مقدار گرد و غبار 21 ·
 بدنه محکم فلزي ·
 تخلیه آسان مخزن گرد و غبار ·
 قابلیت چرخش در زوایاي مختلفکله گی با  ·
  دستگیره ·
 لوله تلسکوپی و پایه شلنگ ·
 قابل شستشو فیلتر پارچه اي ·
 امکان قرارگیري لوازم جانبی بر روي خود دستگاه ·
  عملکرد کمپرسور باد ·

  

CV-970Y  تایلند(ساخت(  
 وات 2200موتور پر قدرت  ·
 و غبارلیتر گنجایش مخزن بزرگ گرد و غبار با نشانگر مقدار گرد  21 ·
 بدنه محکم فلزي ·
 تخلیه آسان مخزن گرد و غبار ·
 کله گی با قابلیت چرخش در زوایاي مختلف ·
  دستگیره ·
 لوله تلسکوپی و پایه شلنگ ·
 قابل شستشو فیلتر پارچه اي ·
 امکان قرارگیري لوازم جانبی بر روي خود دستگاه ·
  عملکرد کمپرسور باد ·
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CV-960Y  تایلند(ساخت(  
 وات 2100موتور پر قدرت  ·
 لیتر گنجایش مخزن بزرگ گرد و غبار با نشانگر مقدار گرد و غبار 21 ·
 بدنه محکم فلزي ·
 تخلیه آسان مخزن گرد و غبار ·
 لوله تلسکوپی و پایه شلنگ ·
 قابل شستشو فیلتر پارچه اي ·
 امکان قرارگیري لوازم جانبی بر روي خود دستگاه ·
  عملکرد کمپرسور باد ·

 

CV-950Y  تایلند(ساخت(  
 وات 2000پر قدرت موتور  ·
 لیتر گنجایش مخزن بزرگ گرد و غبار با نشانگر مقدار گرد و غبار 18 ·
 بدنه محکم فلزي ·
 تخلیه آسان مخزن گرد و غبار ·
 لوله تلسکوپی و پایه شلنگ ·
 قابل شستشو فیلتر پارچه اي ·
 امکان قرارگیري لوازم جانبی بر روي خود دستگاه ·
  عملکرد کمپرسور باد ·

 

CV-945Y  تایلند(ساخت(  
 وات 1800موتور پر قدرت  ·
 لیتر گنجایش مخزن بزرگ گرد و غبار با نشانگر مقدار گرد و غبار 18 ·
 بدنه محکم فلزي ·
 تخلیه آسان مخزن گرد و غبار ·
 لوله تلسکوپی و پایه شلنگ ·
 قابل شستشو فیلتر پارچه اي ·
 امکان قرارگیري لوازم جانبی بر روي خود دستگاه ·
  عملکرد کمپرسور باد ·
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  تهیه و تنظیم توسط :

  

  
  

 
 
ü وارد کننده لوازم خانگی برقی هیتاچی اصل ژاپن 

o  شرکتیماهه  ٢٤با گارانتی 
o  ماهه سرتاسر ایران ٦٠همراه خدمات پس از فروش 
ü وارد کننده و تنها دارنده قطعات یدکی لوازم خانگی هیتاچی 

  
 تماس با ما:

http://hitachiiran.com 
 

04442238855 
09143426863 

  
  

 

 

http://hitachiiran.com
http://hitachiiran.com

