
BEAM Mini
väike aga võimas

Parim koristuslahendus kitsastesse oludesse!
Lihtsa ehitusega, võimas, mugav ja kerge paigaldada -  
see on BEAM Mini! BEAM Mini sobib kitsastesse oludesse 
nagu garaaž, autosuvila, kaater… Ka kasutusvõimalustelt 
on BEAM Mini eesrindlik- ei ole tolmuimejatööd, millega ta 
hakkama ei saaks!

BEAM Mini sobib hästi sellistesse 
kitsastesse oludesse nagu väiksed 
toad, garaažid, autosuvilad ja 
kaatrid.
 
BEAM Mini saab vajadusel kergesti 
eemaldada ja kaasa võtta näiteks 
autosuvilasse, kuna see kaalub 
vaid 4 kg (paksus 10 cm).
Seadme ülaosa (lisatarvikute 
hoidja) saab eemaldada ja siis on 
seadet võimalik paigaldada näit. 
seina sisse või kapi külge.

Ruumisäästlik vorm BEAM Mini

6 aastane garantii 
keskseadmele!

Paigaldus kuni  
10 minutiga!

Koristusotsikud erinevaks otstarbeks

Hea sisekliima

Kompakne BEAM Mini vajab vaid 25x75 mm paigalduspinda seinale, see alla 
poole sellest, mida muud vastavad tolmuimejad vajavad. Samuti saab seadme 
korpusesse mahutada kõik vajalikud koristusotsikud.

Komplektis olevad teleskooptoru, põrandaotsik, tolmuhari, piluotsik ja tekstiiliotsik 
võimaldavad koristada erinevaid kohti ja nendega pääseb igale poole ligi. Eriline 
veniv voolik, mis maksimaalselt on 10,5 m pikkune, tõmbub kokku 2,5m pikku-
seks, teda on mugav kerida seadme ümber ja niiviisi ei sega see ka liikumist.

BEAM Minis on HEPA filter, mis tagab, et tolm ja peenosakesed ei pääseks 
ruumiõhku. Lihtsalt vahetatav 3,7 l tolmukott tagab pika tööaja ilma tolmukotti 
vahetamata.

BEAM Mini  
sobib ideaalselt 

garaažidesse



Lisatarvikud (kuuluvad paketti)

Tolmuhari Tekstiilihari

Piluotsik

Voolikuhoidja

Toruhoidja

Pikk piluotsik

10,5 m veniv voolik

Põrandaotsik

Teleskooptoru

10,5 m veniv voolik tõmbub 
kokku 2,5 m pikkuseks ja 
selle saab mugavalt keerata 
ümber keskseadme.

Erinevad otsikud võimal-
davad hõlpsasti koristada 
erinevaid kohti.

Viiekihiline 3,7 l  
mikrokiust filtertolmukott  
ja mootorifilter

Võimas, 530 W imemis-
võimsust (tavatolmuimejal 
alla 400 W)

6 a. garantii keskseadmele ja 
2 a. lisatarvikutele

Vooliku ühenduspesa

BEAM Mini aitab korras 
hoida autosuvilat

Pilt: Lucas, Pexels

BEAM Mini sobib ka 
kaatritesse
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