
Singurul aspirator 
Fără mentenanţa filtrelor 
Fără saci de cumpărat şi 
Fără pierderi ale puterii de aspiraţie



“ Inginerii Dyson au îmbunătăţit 
tehnologia ciclonică de mai 
bine de 20 de ani. Cu vârfuri 
oscilante, ciclonii Dyson Cinetic™ 
captează praful care înfundă 
sacii şi filtrele. Deoarece aceşti 
cicloni sunt atât de eficienţi, 
nu este necesară mentenanţa 
filtrelor sau achiziţionarea de 
saci, iar puterea de aspiraţie  
nu se pierde.”

JAMES DYSON
Inventator şi Inginer



Fluxul de aer scade pe 
măsură ce sacul se înfundă

De ce alte aspiratoare pierd 
puterea de aspiraţie.

Aspiratoarele cu sac pierd 
puterea de aspiraţie.
Porii se înfundă cu praf, cauzând pierderea 
puterii de aspiraţie la aspiratoarele cu saci.

Aspiratoarele fără saci pot 
pierde puterea de aspiraţie.
Ciclonii ineficienţi pot cauza 
pierderea puterii de aspiraţie  
la aspiratoarele fără saci.

Aspiratorul  Dyson Cinetic™.  
Fără pierderea puterii de aspiraţie.
54 de cicloni au vârfuri oscilante care 
vibrează pentru a preveni înfundarea 
aperturii ciclonului. Ciclonii sunt atât 
de eficienţi la separarea prafului încât 
mentenanţa filtrului nu este necesară -  
ceea ce înseamnă că nu există pierdere  
a puterii de aspiraţie.

Mizeria şi praful 
înfundă porii sacului

Mizeria şi praful 
înfundă filtrul

Cicloni cu 
rotaţie lentă

Mizeria şi 
praful scapă

54 de cicloni de 
frecvenţă înaltă

Vârfurile oscilează 
pentru a preveni 
înfundarea



Ciclonul exteriori
Aerul murdar este 
rotit în jurul unei axe 
verticale, generând forţe 
centrifuge care împing 
mizeria şi părul din 
fluxul de aer în recipient.

Tehnologia Dyson Cinetic™ 
Ciclonii sunt aşezaţi în două matrice - primul şi cel 
de-al doilea nivel de cicloni. Aerul trece prin aceste 
două nivele în secvențial. O sita fină din oţel inoxidabil 
filtrează particulele mari. Tehnologia cu cicloni Dyson 
Cinetic™ captează chiar şi particulele microscopice.

Sită din oţel inoxidabil 
de 240 de microni.
Ochiurile mici ale sitei 
Dyson înseamnă că 
ciclonii exteriori captează 
mai multă mizerie, 
permiţând ciclonilor 
interiori să capteze mai 
mult praf fin.

Fluxul de aer
Canalizat prin centrul 
ansamblului de cicloni, 
printr-o conductă direct 
în bilă, maximizând 
puterea de aspiraţie.

Cârlige turbionare
Ghidează aerul din 
ciclonii interiori, reducând 
turbulenţele şi zgomotul.

Un nou fel de a aspira praful
De mai bine de 20 de ani, inginerii Dyson au 
îmbunătăţit tehnologia noastră cu cicloni, căutând în 
mod constant moduri de a o face mai performantă.

Cu vârfuri oscilante, ciclonii Dyson Cinetic™ captează 
praful care înfundă sacii şi filtrele. Deoarece ciclonii 
sunt atât de eficienţi, nu este necesară spălarea sau 
înlocuirea filtrului - ceea ce înseamnă ca nu există 
pierderi ale puterii de aspiraţie.

Praful microscopic este împins spre 
părţile exterioare ale conului.

Ciclonul cu vârf oscilant Dyson Cinetic™ 
Materialul este ales pentru  
o flexibilitate optimă.

Ciclonii cu vârfuri oscilante de  
4 mm vibrează pentru a preveni  
înfundarea deschizăturii.



Un nou mod de a manevra
Aspiratoarele Dyson Ball™ sunt proiectate pentru a 
fi uşor de manevrat pe lângă mobilă şi în jurul altor 
obstacole din căminul dumneavoastră. Bila se întoarce 
pe loc, permiţând aspiratorului mișcări de întoarceri 
strânse. Bila conţine şi cele mai grele componente, 
cum ar fi motorul. Acesta coboară centrul de greutate 
al aspiratorului, îmbunătăţind stabilitatea.

Filtrul post-motor garantat 
pe viată, captează particule 
de până la 0.5 microni.

Marginile netede ale bilei 
protejează suprafeţele 
delicate şi permit uşurinţă 
în manevrabilitate pe toate 
tipurile de suprafeţe.

O conductă centrală de aer asigură ca fluxul de 
aer să ajungă la motor în mod eficient pentru  
o pierdere minimă a vitezei aerului şi a energiei.

Cablul de alimentare 
de 6.5m este înfașurat 
în interiorul bilei.

Motorul este suspendat 
pe amortizoare care 
izolează vibraţiile şi 
reduc zgomotul.

Tehnologie pe bază de bilă



Perii proiectate special pentru 
o curăţare eficientă
Inginerii Dyson depun la fel de mult efort în 
dezvoltarea periilor Dyson, ca şi în proiectarea 
aspiratoarelor Dyson. O perie proiectată ineficient  
va permite pierderi ale puterii de aspiraţie,  
nu va capta praful şi mizeria şi va cauza pierderi  
ale performanţei sau defectarea aspiratorului.
Periile de podele Dyson sunt proiectate pentru a 
elimina cantități mari de praf şi mizerie şi pentru a 
putea fi manevrate uşor pe toate suprafeţele.

Cap turbină reproiectat din fibre de carbon
Perii reproiectate pentru toate tipurile de suprafeţe. 
Perii buni conductori de electricitate statică din fibre 
de carbon elimină praful fin de pe suprafeţele dificile, 
iar perii aspri din nailon elimină mizeria din adâncul 
covoarelor. Nu este necesară înlocuirea periei în 
momentul trecerii de la o suprafaţă la alta.

Talpă auto-ajustabilă.
Menţine un contact optim 
de pe o suprafaţă pe alta.

Cap de curăţare cu articulaţie
Pivotează fără a pierde 
contactul cu podeaua.

Perii din nailon
Elimină mizeria 
din covoare.

Filamente din fibre de carbon
Filamentele ultra-fine din  
fibre de carbon elimină praful 
fin de pe suprafeţele dificile.



Compact
DC46 este echipat cu cicloni pe două nivele care 
funcţionează în paralel pentru a creşte fluxul de aer şi 
pentru a capta mai mult praf microscopic decât oricare 
alţi cicloni. Este compact şi uşor de tras, fiind echipat cu 
tehnologia Ball™ - pentru o mai bună manevrabilitate.

DC36 este un aspirator compact care este uşor de 
manevrat pe toate tipurile de suprafeţe. Este echipat cu 
tehnologia Radial Root Cyclone™ pentru un flux de aer 
remodelat care maximizează puterea de aspiraţie, şi cu 
tehnologia Ball™, pentru o mai bună manevrabilitate.  

DC48 este un aspirator de mici dimensiuni, ultrauşor cu 
o performanţă completă. Este singurul aspirator cilindric 
cu motor digital Dyson. Este echipat cu tehnologia Radial 
Root Cyclone™ pentru un flux de aer remodelat care 
maximizează puterea de aspiraţie, şi cu tehnologia Ball™, 
pentru o mai bună manevrabilitate. 

Aspiratoare de dimensiuni normale
DC52 este un aspirator cu cilindru de 
dimensiune normală cu tehnologia Dyson 
Cinetic™ - fără pierderi ale puterii de 
aspiraţie. Ciclonii ultra-eficienţi Dyson

Cinetic™ elimină necesitatea spălării sau 
înlocuirii filtrelor. Nu există saci, ceea ce 
înseamnă ca nu există costuri suplimentare. 
Este echipat şi cu tehnologia Ball™,  
pentru o mai bună manevrabilitate.

DC33c este un aspirator cu cilindru de 
dimensiune normală. Este echipat cu 
tehnologia Radial Root Cyclone™ pentru un 
flux de aer remodelat care maximizează 
puterea de aspiraţie, şi cu tehnologia Ball™, 
pentru o mai bună manevrabilitate. 

Gama noastră

DC52 DC33c DC46 DC36 DC48



Singurul aspirator 
Fără mentenanţa filtrelor 
Fără saci de cumpărat şi 
Fără pierderea puterii de aspiraţie

Gama DC52 URMĂRIŢI MATRICEA PENTRU DETALII

Allergy
Pentru cei care suferă de alergii. 
Cu peria dual-mode pentru podele.

Allergy Musclehead
Pentru cei care suferă de alergii.  
Se auto-ajustează pe toate tipurile de podele. 
Cu peria Musclehead.

Allergy Parquet
Pentru cei care suferă de alergii.
Cu peria dublă pentru podele şi cu peria pentru suprafeţe dificile.

Animal Complete
Proiectat pentru sarcini dificile. Elimină părul şi mizeria. 
Cu perie reconfigurată din fibră de carbon  
pentru podele şi perie adiţionale.

Tehnologia 
Dyson Cinetic™

Tehnologia Dyson Cinetic™ previne  
pierderea puterii de aspiraţie
Ciclonii de mici dimensiuni Dyson - cu vârfuri 
oscilante. Testat cu echivalentula 10 ani de praf 
fără pierderea puterii de aspiraţie. (Bazat pe 
IEC 60312-1 clauza 5.9.)

Fără mentenanţa filtrelor
Tehnologia ultra-eficientă Dyson Cinetic™  
elimină necesitatea spălării  
sau înlocuirii filtrelor.

Tehnologia Ball™
Cu mecanism central de ghidare pentru un 
control îmbunătăţit. Fără mişcări incomode.

Captează alergenii, elimină aer curat
Ciclonii Dyson captează particule de până la 
0.5 microni - inclusiv polen, mucegai şi bacterii.

Golire igienică a recipientului
Doar apăsaţi butonul pentru  
eliminarea mizeriei.

Aprobat pentru cei care suferă de alergii
Logo-ul BAF este marcă înregistrată a British Allergy 
Foundation. Logo-ul Allergie Suisse este marcă  
înregistrată a Service Allergie Suisse SA-

Garantat pentru 5 ani
Componente şi manoperă.



Gama DC33c URMĂRIŢI MATRICEA PENTRU DETALII

Allergy
Pentru cei care suferă de alergii. 
Cu perie dublă pentru podele.

Allergy Parquet
Pentru cei care suferă de alergii. 
Cu perie dual mode pentru toate suprafețele  
şi cu peria pentru suprafeţe dure.

Pentru toate tipurile de podele.
For all floor types. 
Cu perie Triggerhead şi peria pentru suprafeţe dure.

Ciclonii Dyson captează 
mai mult praf microscopic 
decât oricare alţi cicloni.

Tehnologia Radial Root Cyclone™
Cu flux de aer remodelat pentru  
a maximiza puterea de aspiraţie.

Tehnologia Ball™
Cu mecanism central de ghidare pentru un 
control îmbunătăţit. Fără mişcări incomode.

Captează alergenii, elimină aer curat.
Ciclonii Dyson captează particule de până la 
0.5 microni - inclusiv polen, mucegai şi bacterii.

Golire igienică a recipientului
Doar apăsaţi butonul pentru  
eliminarea mizeriei.

Aprobat pentru cei care suferă de alergii
Logo-ul BAF este marcă înregistrată a British Allergy 
Foundation. Logo-ul Allergie Suisse este marcă  
înregistrată a Service Allergie Suisse SA-

Garantat pentru 5 ani
Componente şi manoperă.

Tehnologia Radial 
Root Cyclone™



Două rânduri de cicloni captează 
mai mult praf microscopic decât 
oricare alt ciclon.

Gama DC46 URMĂRIŢI MATRICEA PENTRU DETALII

Allergy Parquet
Pentru cei care suferă de alergii.  
Cu peria dual mode şi peria cu articulaţie pentru suprafeţe dure.

Ciclonii 2 Tier Radial™ (pe doua nivele)
Două şiruri de cicloni funcţionează în  
paralel pentru a creşte fluxul de aer  
şi pentru a capta praful microscopic.

Tehnologia Ball™
Cu mecanism central de ghidare pentru un 
control îmbunătăţit. Fără mişcări incomode.

Captează alergenii, elimină aer curat
Ciclonii Dyson captează particule de până la 
0.5 microni - inclusiv polen, mucegai şi bacterii. 

Golire igienică a recipientului
Doar apăsaţi butonul pentru  
eliminarea mizeriei.

Aprobat pentru cei care suferă de alergii
Logo-ul BAF este marcă înregistrată a British Allergy 
Foundation. Logo-ul Allergie Suisse este marcă  
înregistrată a Service Allergie Suisse SA-

Garantat pentru 5 ani
Componente şi manoperă.

Ciclonii 2 Tier Radial™ 
(pe doua nivele)



Compact şi uşor de manevrat.  
Cu performanţele unui aspirator 
de mari dimensiuni.

Gama DC36 URMĂRIŢI MATRICEA PENTRU DETALII

Allergy
Pentru cei care suferă de alergii. 
Include capul Mini Flat Out.

Tehnologia Radial Root Cyclone™ 
Cu flux de aer remodelat pentru  
a maximiza puterea de aspiraţie.

Tehnologia Ball™
Cu mecanism central de ghidare pentru un 
control îmbunătăţit. Fără mişcări incomode.

Captează alergenii, elimină aer curat
Ciclonii Dyson captează particule de până la 
0.5 microni - inclusiv polen, mucegai şi bacterii. 

Golire igienică a recipientului
Doar apăsaţi butonul pentru  
eliminarea mizeriei.

Aprobat pentru cei care suferă de alergii
Logo-ul BAF este marcă înregistrată a British Allergy 
Foundation. Logo-ul Allergie Suisse este marcă  
înregistrată a Service Allergie Suisse SA-

Garantat pentru 5 ani
Componente şi manoperă.

Bila are o suprafaţă netedă cu rulmenţi cu 
fricţiune redusă, astfel încât DC36 este uşor de 
tras pe toate tipurile de suprafeţe. Este şi uşor de 
ridicat, cu o greutate totală de aproximativ 4kg.

Tehnologia Radial 
Root Cyclone™ 



Cu 30% mai usor.  
Cu 30% mai puţin zgomotos.* 
Performanţa unui aspirator de 
mari dimensiuni.

Gama DC48 URMĂRIŢI MATRICEA PENTRU DETALII

Animalpro
Proiectat pentru sarcini dificile. Elimină părul şi mizeria. 
Perie cu turbină cu filamente din fibră de carbon şi perii adiţionale.

Singurul aspirator tip cilindru 
cu motor digital Dyson.

*Comparat cu un cilindru DC33c Dyson Ball™

Tehnologia Radial Root Cyclone™ 
Cu flux de aer remodelat pentru  
a maximiza puterea de aspiraţie.

Echipat cu motorul Dyson digital V4
Viteză mare, motor de mare putere.  
Oferă o putere mare de aspiraţie  
pe toate tipurile de suprafeţe.

Inginerie acustică
Nivele de zgomot redus şi calitate  
îmbunătăţită a sunetului pentru  
toate componentele aparatului.

Tehnologia Ball™
Cu mecanism central de ghidare pentru un 
control îmbunătăţit. Fără mişcări incomode.

Captează alergenii, elimină aer curat
Ciclonii Dyson captează particule de până la 
0.5 microni - inclusiv polen, mucegai şi bacterii. 

Golire igienică a recipientului
Doar apăsaţi butonul pentru  
eliminarea mizeriei.

Aprobat pentru cei care suferă de alergii
Logo-ul BAF este marcă înregistrată a British Allergy 
Foundation. Logo-ul Allergie Suisse este marcă  
înregistrată a Service Allergie Suisse SA-

Garantat pentru 5 ani
Componente şi manoperă.



Fără mișcări incomode.

Gama DC42 URMĂRIŢI MATRICEA PENTRU DETALII

Allergy
Pentru cei care suferă de alergii. 
Perie motorizată.

Tehnologia Radial Root Cyclone™ 
Cu flux de aer remodelat pentru  
a maximiza puterea de aspiraţie.

Tehnologia Ball™
Cu mecanism central de ghidare pentru un 
control îmbunătăţit. Fără mişcări incomode.

Captează alergenii, elimină aer curat
Ciclonii Dyson captează particule de până la 
0.5 microni - inclusiv polen, mucegai şi bacterii. 

Golire igienică a recipientului
Doar apăsaţi butonul pentru  
eliminarea mizeriei.

Aprobat pentru cei care suferă de alergii
Logo-ul BAF este marcă înregistrată a British Allergy 
Foundation. Logo-ul Allergie Suisse este marcă  
înregistrată a Service Allergie Suisse SA-

Garantat pentru 5 ani
Componente şi manoperă.

Proiectat pentru o direcționare ușoară,  aspiratorul vertical 
DC42 are un profil aerodinamic și tehnologia Ball™ pentru 
o manevrabilitate sporită printre corpurile de mobilier și 
alte obstacole din locuința dumneavoastră. 



Perie Anti-încâlcire cu turbină 
Capete contra-rotative cu  
perii care îndepărtează  
părul și murdăria.
Singura perie cu turbină anti-încâlcire. Capete contra-
rotative cu perii care îndepărtează murdăria și părul.  
O turbină angrenează capetele flexibile, care se  
mulează pentru a menține un contact constant pe 
suprafețe neuniforme. Nu există tambur cu perii pe  
care părul să se incâlcească, este aruncat direct în cuvă.

Capete contra-rotative
Flexibil pentru a menține 
contact constant  pe 
suprafețe neuniforme. 
Forma eliptică asigură  
o acoperire dintr-un 
capăt în altul.

Poziționarea perilor
Proiectat pentru  
a maximiza  
aspirarea părului.

Guri oblice de 
admisie  
a aerului
Flux de aer 
direcționat 
spre mijlocul 
capetelor 
pentru o 
îndepărtare 
mai eficientă  
a murdăriei.

Sus, jos și între
Inginerii Dyson acordă la fel de multă atenție dezvoltării 
accesoriilor si a periilor cât și aspiratoarelor Dyson. 
Acestea sunt elemente esențiale. Toate aspiratoarele 
Dyson dispun de o gama de accesorii concepute 
special pentru ele – praful și murdăria sunt îndepărtate 
de pretutindeni.

Peria pentru saltele 
Îndepărtează mizeria 
și alergenii din saltele 
și tapițerii.

Accesoriu flexibil pentru 
spații înguste
Se extinde și își face loc in 
spațiile dificil de curățat.

Perie delicată pentru 
ștergerea prafului
Perii fini pentru 
aspirarea delicată a 
prafului din locuință.

Accesoriu pentru suprafețe 
la înălțime.
Se rotește în diferite poziții și 
unghiuri pentru o curățare 
ușoară la înălțime.

Peria Dyson pentru câini.
Îndepărtează părul care stă 
să cadă direct de pe animale.



Toolkits
Kiturile de accesorii Dyson conțin perii 
proiectate de Dyson, selectate cu grijă 
pentru sarcini de curățare specifice. 
Există kituri pentru îndepărtarea prafului, 
murdăriei si a alergenilor din locuri greu 
accesibile, și kituri pentru îndepărtarea 
murdăriei dificile, pete si urme.

Kitul pentru curățenia de primăvară
Conține: Peria pentru ștergerea prafului, Peria pentru murdărie 
dificilă si spray-ul Dyzolv pentru pete greu de îndepărtat

Kitul de curățare  
a mașinii
Conține: Peria pentru 
murdărie dificilă, 
Accesoriu flexibil  
pentru spații înguste și 
Mini-peria cu turbina 
anti-încâlcire

Kitul de curațare locuinței
Conține: Peria pentru suprafețe la înălțime, 
Peria pentru ștergerea prafului si Peria pentru 
murdărie dificilă. 

Kitul Curat și Ordonat
Conține: Accesoriul pentru 
suprafețe la înălțime,  
Peria delicată pentru 
ștergerea prafului si  
Peria pentru saltele. 



Ciclonii Dyson captează mai mult  
praf microscopic decât oricare alţi cicloni.
Captează alergenii,  
elimină aer curat.
Tehnologia Ball™  
Fără mişcări incomode.

Fără costuri suplimentare.  
Fără saci sau filtre de cumpărat.

Garantat pentru 5 ani. 
Componente şi manoperă. D
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Tehnologia Dyson Cinetic™ • • • •

Ciclon 2 Tier Radial™ •

Tehnologia Radial Root Cyclone™ • • • • •

Tehnologia Ball™ • • • • • • • • • •

Motorul digital Dyson V4 •

Fără mentenanţă pentru filtre • • • •

Filtru lavabil, garantat pe viaţă • • • • • •

Golire igienică a recipientului • • • • • • • • • •

Țeavă ajustabilă uşoară • • • • • • • • • •

Proiectat pentru zgomot redus. • • •

Tehnologie din fibră de carbon • •

PERII InCluSE

PERIA PEnTRu PODElE:

Cap turbină reconfigurat cu perii din fibră de carbon •

Peria pentru podele Triggerhead •

Peria pentru podele Musclehead •

Peria dual mode pentru podele • • • •

Cap Mini Flat Out •

Peria cu doua canale pentru podele. •

Cap turbină cu perii din fibră de carbon • •

AlTE PERII:

Peria cu turbină anti-încâlcire • •

Peria cu articulaţie pentru suprafeţe dure • •

Peria pentru suprafeţe dificile • • •

Peria pentru mizerie dificil de înlaturat •

Periie 2 in 1 • • • • • • • • • •

Pentru asistenţă sau sfaturi, sunaţi experţii  
Dyson la numarul de telefon cu tarif normal 031 4327888  
sau vizitaţi: www.dysonromania.ro

Instrucţiuni de utilizare

Peria Triggerhead
Singura perie cu turbină 
controlabilă de la mâner.  
Pentru toate tipurile de suprafeţe.

Peria Musclehead
Se auto-ajustează pe toate tipurile 
de suprafeţe, cu un profil jos 
pentru curăţarea sub mobilă.

Peria dual mode pentru 
toate suprafețele
Peria cu cap ajustabil pentru 
curăţarea pe toate tipurile de 
suprafeţe.

Cap Mini Flat Out
Profil foarte jos pentru curăţare 
uşoară sub mobilă joasă. Se 
ajustează automat pe toate tipurile 
de suprafeţe.

Peria cu doua canale pentru 
toate suprafetele.
Două fluxuri de aer separate 
canalizează direct puterea de 
aspiraţie - pentru captarea mizeriei 
şi a prafului de pe toate suprafeţele.

Cap turbină cu perii  
din fibră de carbon
Periile din fibră de carbon 
curăţă suprafeţele dificile. 
Periile din nailon elimină 
mizeria din covoare.

Cap turbină reconfigurat  
din fibră de carbon
Peria cu turbină cu filamente din 
fibră de carbon curăţă suprafeţele 
dificile. Perii din nailon elimină 
mizeria din covoare.

Peria principalăFULL-SIZE COMPACT



Pentru toată gama de aspiratoare cilindru Dyson:

Ciclonii Dyson captează mai mult praf 
microscopic decât oricare alţi cicloni.
Captează alergenii, elimină aer curat. 
Ideal pentru cei care suferă de alergii.

Tehnologia Ball™ -  
fără mişcări incomode.
Fără costuri suplimentare.
Garantat pentru 5 ani. 
Componente şi manoperă.

Află mai multe despre tehnologiile  
Dyson vizitând

www.dysonromania.ro

Pentru asistenţă şi sfaturi, vă rugăm să contactaţi echipa de experţi 
Dyson. 9am - 5pm, cinci zile pe săptămână.

Telefon 

031 4327888 (tarif normal)


