
  

 

 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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 سر موتوریزه خودکار

 با تی و گرد و خاك و کار سخت خداحافظی کنید.
فشردگی هوا حتی قوي تر از قبل ساخته شده تا جریان هوا را با سرعت باال تولید کند که  سر موتوریزه با سیستم

.این امر مکش قوي گرد و خاك و همچنین تی کشی را میسر می سازد  

 

 

 طرف 4قدرت پاک کنندگی و مکش از ٠
پد با سرعت باال می چرخد تا به خوبی زمین را پاك کند 

طرف، یعنی از کناره ها  4و در عین حال گرد و خاك از 
 و پشت و جلو، به داخل مکش می شود.

 
 
 
 

 

 

سیستم مکش هوا٠  

ها بر روي زمین می دمد تا گرد و خاك را از بین کاشی
 ها از میان ببرد.و دیگر شکاف
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 دفع ساده و آسان گرد و خاك

زایی که در آن است، توسط سیستم جداسازي گریز از مرکز گرد و گرد و خاك، همراه با مواد آلرژي
  شود. خاك و هوا فشرده می

  دفع گرد و خاك با تنها یک لمس دست
 

 

مخزن گرد و غبار قابل شستشو٠  

 

 

 

زای بسیار زیاد در گرد و خاکمواد آلرژی٠  

 

زاي ها و سایر مواد آلرژيي گلخانگی، گَرده هاي گرد و خاكگرد و خاك حاوي مایت
شو یا جاروي برسی، جارو برقی هیتاچی به شما این میکروسکوپیک است. بر خالف زمین

ها خالص شوید. پس ها و گرد و خاك، از شر آندهد، بدون پخش شدن مایتامکان را می
انباشته شدن آن فکر خوبی است که هر از چندگاهی گرد و خاك دو ریخته شود تا از 

  جلوگیري گردد.
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  سایکلون قدرتمند
 

 سیستم جداسازی گریز از مرکز گرد و خاک و هوا٠

ي سایکلون تقویت هوا به نحو کارآمد در ورودي محفظه
شود تا سایکلونی قدرتمند، که بتواند از طریق نیروي گریز می

  از مرکز گرد و خاك و هوا را جدا کند، پدید آید.
ي گرد و خاك مانع از باز دمیده شکل محفظهپلکانی و طراحی

  شود.شدن گرد و خاك به سمت باال می

  العادهنیروی مکش فوق٠
هاي آنالیز سیاالت منجر به طراحی بسیار به کارگیري تکنیک

و کند. این نیرکارآمدي شده است که نیروي زیادي تولید می
  عامل مکش قدرتمند این جارو است.

 

 

  هواي خروجی تمیز
  .درصد 99بازدهی دفع گرد و خاك: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نانوي تیتانیومیفیلتر 
  اثر ضد باکتریایی و بوزدایی قوي

  میکرو کلینفیلتر 
ي گل، گرد و خاك خانگی و سایر گرده

  کندآوري میزا را جمععوامل آلرژي

  HEPA (H13)فیلتر 
زا و ذرات ریز گرد گل، مواد آلرژي گرده

  کندآوري میجمعو خاك را 

ي موتور کامالً هوابندي شدهمحفظه
فیلتر موتور
فیلتر هواي خروجی
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  Bedنازل 

هاي گرد و خاك و مواد ویژه مایت Bedبا استفاده از نازل 
  زداید.زا را میآلرژي

  

  قابل شستشو Beatسری ٠

ي چرخشی مواد زاید و بقایاي ي سه گانهزنندهسري ضربه
  مکد.مایت گرد و خاك را به داخل می

  

  

  سري با قابلیت چرخش در زوایاي متعدد
میتوان جهت پاك نمودن گرد و غبار در شکاف ها و درجه اي خود در هر جهت  90از این سري با قابلیت چرخش 

  .نواحی تنگ و باریک استفاده کنید

خود بگیرد و بدین صورت امکان ه حالت تخت ب همچنین سري این جاروبرقی جهت تمیز کردن زیر مبل ها میتواند
  .فراهم آید هاي با ارتفاع کم از کف نیز زیر مبلماننواحی  تمیز نمودن راحت و آسان

سري با قابلیت چرخش آزاد

  

طراحی کامال تخت سري
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   قدرت مکش قابل تنظیم
  

تان زیر انگشریموت کنترل تعبیه شده روي دسته و 
شما امکان قابلیت هاي ویژه اي را براي شما به 
ارمغان می آورد. شما با استفاده از این ریموت کنترل 
کاربردي قادر خواهید بود تا به آسانی دستگاه را 
 خاموش کنید، قدرت مکش را تغییر دهید و یا حالت

Auto Drive  را فعال/غیر فعال کنید.  

  
  

  ! آیدمواقعی که به کارتان می
  

  

  فضاي ذخیره سازي جمع و جور و مرتب
مرتب و جمع و جور تنها  يساز رهیذخ يداشتن فضا يبرا

  .دیرا متصل کن گیکلهشلنگ و کافی است تا 
  

  

  

 

 

 

 

 

 

  خاموش کردن
  حالت استاندارد

  حالت بیشینه/ کمینه
         Auto Driveحالت 

  روشن خاموش/
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 لوله و خرطوم سبک با زوم تک لمسی
فیبر کربن با طراحی ارگونومی و زوم تک لوله ساخته شده از 

لمسی و خرطوم باریک ساخته شده از رزین موجب سبکی 
  .جاروبرقی شده و جاروکشی را آسان می سازد

 

  کربن المپ٠

 

  هوشمند خرطومی٠
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  Cyclone -Cylinderجاروبرقی هاي سایکلون هیتاچی سري  

 

CV-SC230V 
 وات 2300قدرت موتور  ·
 توان موتورقابلیت تنظیم  ·
 مادون قرمز کنترل از راه دور ·
 گرد و غبار لیتري 2مخزن شیشه اي  ·
 نگهدارنده ابزار روي لوله ·
 نشانگر پر بودن مخزن گرد و غبار ·
 جمع شدن خودکار قابلیتمتري با  5کابل برق  ·
چرخ هاي بزرگ جهت حرکت روان روي سطوح  ·

 مختلف
 Hepaو  Nano Titaniumفیلتر هاي تصفیه  ·
 چرخش در زوایاي مختلف سري با قابلیت ·
 

__________________________________  
  
ü ماه گارانتی معتبر ھیتاچی ایران ١٢ 
ü ٣۶ ماه خدمات پس از فروش کشوری  

CV-SC23V 
 وات 2300قدرت موتور  ·
 قابلیت تنظیم قدرت مکش ·
 گرد و غبار لیتري 2مخزن شیشه اي  ·
 نگهدارنده ابزار روي لوله ·
 نشانگر پر بودن مخزن گرد و غبار ·
 متري با قابلیت جمع شدن خودکار 5کابل برق  ·
چرخ هاي بزرگ جهت حرکت روان روي سطوح  ·

 مختلف
 Hepaو  Nano Titaniumفیلتر هاي تصفیه  ·
 سري با قابلیت چرخش در زوایاي مختلف ·

 

__________________________________  
  
ü ماه گارانتی معتبر ھیتاچی ایران ١٢ 
ü ٣۶ ماه خدمات پس از فروش کشوری 
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CV-SC220V 
 وات 2200قدرت موتور  ·
 توان موتورقابلیت تنظیم  ·
 مادون قرمز کنترل از راه دور ·
 گرد و غبار لیتري 2مخزن شیشه اي  ·
 نگهدارنده ابزار روي لوله ·
 نشانگر پر بودن مخزن گرد و غبار ·
 متري با قابلیت جمع شدن خودکار 5کابل برق  ·
چرخ هاي بزرگ جهت حرکت روان روي سطوح  ·

 مختلف
 Hepaو  Nano Titaniumفیلتر هاي تصفیه  ·
 چرخش در زوایاي مختلف سري با قابلیت ·
 

__________________________________  
  
ü ماه گارانتی معتبر ھیتاچی ایران ١٢ 
ü ٣۶ ماه خدمات پس از فروش کشوری  

 

CV-SC22V 
 وات 2200قدرت موتور  ·
 قابلیت تنظیم قدرت مکش ·
 گرد و غبار لیتري 2مخزن شیشه اي  ·
 نگهدارنده ابزار روي لوله ·
 نشانگر پر بودن مخزن گرد و غبار ·
 متري با قابلیت جمع شدن خودکار 5کابل برق  ·
چرخ هاي بزرگ جهت حرکت روان روي سطوح  ·

 مختلف
 Hepaو  Nano Titaniumفیلتر هاي تصفیه  ·
 سري با قابلیت چرخش در زوایاي مختلف ·

 

__________________________________  
  
ü ماه گارانتی معتبر ھیتاچی ایران ١٢ 
ü ٣۶ ماه خدمات پس از فروش کشوری 
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  تهیه و تنظیم توسط :

  

  
  

 
 
ü وارد کننده لوازم خانگی برقی هیتاچی اصل ژاپن 

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

  
 تماس با ما:
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04442238855 
09143426863 

  
  

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

