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SA-VP4001BS-EU
Bezprzewodowy odkurzacz 
z silnikiem inwerterowym

Dane podstawowe:
•  Kolor: grafitowo-czarny
•  Czas pracy akumulatora: 60 minut
•  Rodzaj filtra: EPA (Zmywalny)
•  Pojemność zbiornika: 0,65 l
•  Silnik inwerterowy
•  Akumulator litowo-jonowy 24 V
•  Turboszczotka AnimalJet z oświetleniem LED
•  Tryb TURBO
•  Ssawka Pet
•  Przełącznik do podłogi/dywanu
•  Składana rura teleskopowa
•  Waga produktu netto: 3.62 kg
•  Waga produktu brutto: 5.2 kg
•  Wymiary (wys. X szer. X gł.): 1100 x 250 x 170 mm



Co wyróżnia odkurzacz Sharp

3-STOPNIOWY POZIOM FILTRACJI KURZU
ZMYWALNY FILTR POJEMNIKA NA ZANIECZYSZCZENIA
Silnik odkurzacza jest maksymalnie zabezpieczony przed 
uszkodzeniem (zatarciem), ponieważ chroni go zestaw trzech filtrów, 
zatrzymujący drobiny kurzu.  Gdy pojemnik na kurz jest pełny łatwo 
opróżnisz jego zawartość, a filtr wystarczy tylko wypłukać pod bieżącą wodą. 

SILNIK INWERTEROWY
Gwarancja efektywnej pracy urządzenia dzięki dużej 
mocy ssania, wysokiej wydajności i trwałości. Silnik 
inwerterowy zapewnia również cichą pracę.

PIONOWA KONSTRUKCJA
Odkurzanie wygodne jak nigdy, bez konieczności ciągłego 

schylania się - urządzenie zawsze pozostaje w pozycji pionowej, 
nawet gdy chcesz zrobić sobie przerwę w sprzątaniu.

RURA TELESKOPOWA Z OPCJĄ REGULACJI
Możesz regulować ją w 7-stopniowej skali, w zakresie od 890 mm do 
1100 mm, dopasowując jej długość do wzrostu lub typu odkurzanej 

powierzchni. Z pomocą teleskopowej rury posprzątasz bez problemu 
wnętrze samochodu oraz krawędzie przy suficie. Wygodna regulacja to 

lepsza kontrola sprzątanej przestrzeni oraz większy komfort pracy.
Mechanizm Click-type umożliwia solidne połączenie urządzenia 

i akcesoriów bez ryzyka rozłączenia podczas użytkowania. 

WSKAŹNIKI NAŁADOWANIA 
AKUMULATORA 

Poziom naładowania urządzenia masz zawsze 
pod kontrolą.



KILKA TRYBÓW PRACY
W zależności od odkurzanej powierzchni 

możesz wybrać tryb carpet, floor, max lub 
normalny.

MOBILNOŚĆ I SZEROKIE 
ZASTOSOWANIE

Dzięki niewielkiej wadze i rozmiarom 
odkurzacz bez problemu zabierzesz na 

działkę czy do wynajmowanego na urlop 
domu. 

PRAKTYCZNE ŁADOWANIE
Dzięki niewielkiej, praktycznej ładowarce możesz 
podłączyć urządzenie w każdym gniazdku 
elektrycznym, dokładanie tam gdzie go w tym 
momencie potrzebujesz. 

SZCZOTKA PET
PRZEDŁUŻKA (44 CM) Z WĘŻEM DO ODKURZACZA
Końcówka do wyczesywania zwierząt pomaga zredukować 
ilość sierści i włosów pozostawianych przez czworonoga. 
Do szczotki PET i ssawki do mebli tapicerowanych można 
podłączyć również elastyczny wąż, który rozciąga się na 
długość aż 110 cm, pozwalając w łatwy sposób dotrzeć do 
trudno dostępnych miejsc (np. w samochodzie).

WYGODNE PRZECHOWYWANIE
Urządzenie w każdej konfiguracji zajmuje niewiele 
miejsca. Jedną z opcji przechowywania jest 
dołączony w zestawie uchwyt na ścianę. Po złożeniu 
teleskopowej rury możesz również pozostawić 
odkurzacz w pozycji pionowej na podłodze, ponieważ 
jego stabilna konstrukcja uniemożliwia przewrócenie 
się urządzenia. Po demontażu rury zmieścisz go na 
półce w szafie lub większej szufladzie.



Wyposażenie
Z pomocą wygodnego i lekkiego odkurzacza Sharp posprzątasz dokładnie cały dom oraz 
samochód. Urządzenie sprzedawane jest z zestawem praktycznych szczotek i końcówek.

KOŃCÓWKA 2-W-1
Wielofunkcyjna i niezwykle praktyczna. Doskonale sprawdza się 
w odkurzaniu delikatnych konstrukcji jak żaluzje i rolety, a także podczas 
sprzątania samochodu.

SZCZOTKA DO MEBLI TAPICEROWANYCH 
Pozwala dokładnie odkurzyć obicia kanap, krzeseł, foteli oraz tapicerkę 
samochodową.

TURBOSZCZOTKA ANIMALJET
Szybko i skutecznie pozwala pozwala pozbyć się sierści czworonogów 
i włosów z dywanu czy podłogi. Wyposażona w oświetlenie LED, 
które znacznie poprawia widoczność podczas sprzątania. Połączenie 
oświetlenia LED oraz profilowanych krawędzi umożliwia dokładne 
sprzątanie i skutecznie chroni meble, progi i ściany przed obiciem 
lub uszkodzeniem. Czyszczenie zajmuje tylko chwilę i jest bardzo 
łatwe, dzięki wyjmowanej rolce szczotki.

KOŃCÓWKA DO SZCZELIN
Sposób na pozbycie się kurzu z trudno dostępnych zakamarków jak 
przestrzenie za meblami czy szczeliny pod fotelami samochodowymi. 
Jest wyjątkowo długa, dzięki czemu jeszcze bardziej praktyczna.

BATERIA LITOWO-JONOWA I ŁADOWARKA
Zapewnia 60 minut intensywnej pracy na jednym doładowaniu. 
Czas pełnego ładowania urządzenia zajmuje 3,5 godz.

UCHWYT ŚCIENNY
Odkurzacz nie musi zajmować cennej przestrzeni. Uchwyt umożliwia 
zamontowanie urządzenia bezpośrednio na ścianie oraz podwieszenie 
dwóch akcesoriów.


