
Tyčový aku vysavač Mighty 21,6 V Concept VP4150 
 

  
 

Doba vysávání 50 minut 
2 v 1 

Motorizovaný turbokartáč 
 

 
 
2 v 1 
Tyčový aku vysavač Mighty VP4150 vám pomůže s efektivním 
úklidem celé domácnosti. Je osazen velmi kvalitním a výkonným DC 
motorem, který má zásluhu na vysokém sacím výkonu. Jednoduše 
a rychle s ním vysajete jakékoliv podlahy a díky vyjímatelné ruční 
jednotce také drobné nečistoty z čalounění, nábytku, zásuvek a 
jiných špatně přístupných míst. Vyniká elegantním bílo stříbrným 
designem s moderním LED podsvícením na rukojeti.  
 

 
Vždy připraven 
Vysavač VP4150 je opatřen kvalitní Li-Ion baterií s kapacitou 2000 mAh, 
která nabízí komfortní vysávání bez kabelu. Na jedno nabití vydrží až 50 
minut, takže máte dostatek času na úklid celé domácnosti. Li-Ion baterie 
se vyznačuje vysokým výkonem a dlouhou životností. Zároveň netrpí tzv. 
paměťovým efektem, kdy nesprávným nabíjením může během pár desítek 
nabíjecích cyklů dojít ke skokovému a trvalému poklesu kapacity 
akumulátoru. Vysavač disponuje 2 rychlostmi vysávání: vysoká pro 
dosažení maximálního sacího výkonu a ECO pro běžné vysávání. 
 

 
Stálý sací výkon 
Vysavač VP4150 pracuje na principu cyklonového vysávání, takže prach a 
nečistoty jsou díky odstředivé síle odvedeny přímo do sběrné nádoby. 
Pokud se vám stane, že nechtěně vysajete např. kostičku z dětské 
stavebnice, snadno ji pak v nádobě naleznete. Hlavní předností 
cyklonového vysávání je stálý sací výkon a absence sáčků. Během 
úklidu nedochází k víření prachu a díky omyvatelnému EPA filtru 11 
poskytuje vysokou míru filtrace.  

 
 



 
Motorizovaný turbokartáč – specialista na koberce 
Vysavač je vybaven motorizovaným turbokartáčem, který si perfektně 
poradí se všemi typy koberců. Ocení ho především rodiny s domácími 
mazlíčky a malými dětmi. Díky vysoké sací síle dosáhnete dokonalého 
úklidu za kratší dobu, takže ušetříte čas i peníze. Údržba turbokartáče je 
velmi jednoduchá, stačí ho jednoduše rozebrat, vyčistit a zase složit.  
 
 

 
Snadná údržba 
Údržba vysavače je velmi rychlá a jednoduchá. V okamžiku, kdy je nádoba 
na nečistoty plná, stiskněte uvolňovací tlačítko na horní straně vysavače, 
nádobu uvolněte, vyjměte filtr a nečistoty vysypte. Filtr omyjte vodou, 
vysušte a společně s vyprázdněnou nádobou opět vložte do vysavače.  
 

 
Nic mu neunikne 
Přejete si mít uklizeno v každém koutku vašeho domova? Díky 3 LED 
světlům, kterými je vysavač VP4150 osazen, vám už nic neunikne. 
Dokonale vám posvítí i na ta nejtemnější místa vaší domácnosti, takže 
budete mít pořád perfektně čisto. 

 
 
 
 
Ruční vysávání 
Vysavač VP4150 je opravdu všestranný pomocník. Disponuje odnímatelnou 
jednotkou pro ruční vysávání, kterou oceníte především při vysávání 
drobků na stole, kuchyňské lince, klávesnice nebo kufru auta. Díky 
štěrbinové hubici s ním vysajete i těžko dostupná místa. 
 
 

Nezabere téměř žádné místo 
Po ukončení práce nebo v případě vybití vysavač jednoduše postavte do nabíjecí 
stanice, kde se opět dobije a bude v plné síle připraven k úklidu. Plné dobití trvá 
pouhých 4-5 hodin. Díky sklopné rukojeti navíc zabere minimum místa. 
 
 
 
Parametry: 
2 v 1 – vysavač, ruční vysavač 
Typ baterie: Li-Ion 
Kapacita 2000 mAh 
Napětí: 21,6 V 
Doba provozu: 50 min. 
Doba nabíjení: 4-5 hodin 
Objem prachové nádoby: 0,5 l 
DC motor 
Příkon: 160 W  
3x LED světlo 
Omyvatelný EPA filtr 11 
Tlačítko pro snadné vyjmutí nádoby 
Motorizovaný turbokartáč 
Sklopné držadlo 
Barva: bílá/stříbrná 
Hlučnost: 81 dB 
 
Příslušenství: 
1x malé příslušenství 



Adaptér  
Nabíjecí stanice 

 


