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Lehdistötiedote Energiatehokkaampaa ja hallittavampaa 

siivousta kodin jokaiseen nurkkaan – 

Electroluxin uusi Pure D9 -pölynimuri  
 
Helsinki, 27.04.2018 
 
Uusi Electroluxin Pure D9 -pölynimuri tuo uudenlaista vaivattomuutta 
siivoukseen. Entistä tehokkaampi moottori on saanut seurakseen uudet XL-koon 
kumipintaiset renkaat, joiden myötä imuria on helpompaa hallita ja kuljettaa 
lattioita pitkin.  

Mutkatonta siivousta XL-koon Easy-Roll -pyörillä ja sulavaa liikettä FlowMotion-
suulakkeella 

Sano hyvästit käännöksiin kiinnijäämiselle tai pölynimurin kumoon kellahtamiselle, sillä 
Pure D9 -imurissa on XL-koon kumipintaiset Easy-Roll -pyörät sekä kuulalaakeroiduilla 
pyörillä varusteltu FlowMotion-suulake – tämä takaa sen, että imuri pysyy sulavasti 
mukana vauhdikkaassakin menossa. Lisäksi imuri pysyy tukevasti pystyssä, vaikkapa 
portaalla, mikä helpottaa portaikkojen imuroimista.  
 
Pure D9 -imurin FlowMotion-suulake ja Easy-Roll -pyörät varmistavat, että imuri liikkuu 
vaivattomasti kaikilla pinnoilla. Imuri tunnistaa pinnat ja säätää automaattisesti 
imutehoaan materiaalille sopivaksi, oli kyseessä kivi- tai parkettilattia, sohvakangas tai 
verhot. Säädöistä huolehtimisen sijaan voit siis keskittyä imurointiin, jolloin työ on 
miellyttävämpää ja siivoustulos entistä parempi.  

Energiatehokkaampaa imurointia PureFlow-järjestelmällä  

Uuden Pure D9 -imurin tehokkaamman suorituskuvun salaisuus on PureFlow-
järjestelmä. Sen takana on neljä tärkeää imurin suorituskykyyn vaikuttavaa tekijää: 
imurin tiiviiksi suunniteltu rakenne, esteetön ilmavirtaus, tehokas moottori ja optimoitu 
suulake. Parannusten ansiosta imurin energiatehokkuus on jopa 30 % parempi 
verrattuna muihin Electrolux-imureihin.  
 
CleanLift-pölypussipidike takaa, että pussin vaihtaminen hoituu aikaisempaa siistimmin, 
sillä pölypussi irtoaa pidikkeestään nappia painamalla. S-bag® -pussi ei päästä pölyä 
takaisin huoneilmaan imuroinnin aikana eikä pussin vaihdon yhteydessä, mikä takaa 
raikkaamman huoneilman imuroinnin jälkeen.  

Laajasta Pure D9 -mallistosta löytyy jokaiselle sopiva imuri aina lemmikkiperheistä 
allergikoille.  

Pure D9 -pölynimurien suositushinnat: 279–399 € 
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Electrolux 

Electrolux on maailman johtava kotitalouksiin ja ammattikäyttöön tarkoitettujen laitteiden 
valmistaja. Electroluxin ydintoimintaa on tuottaa huolellisesti muotoiltuja, kuluttajatutkimukseen 
perustuvia innovaatioita, jotka vastaavat sekä kuluttajien että ammattilaisten tarpeisiin. Electrolux 
valmistaa jääkaappeja, astianpesukoneita, pesukoneita, pölynimureja, liesiä ja ilmastointilaitteita. 
Yhtiön tunnetuimmat tuotemerkit ovat Electrolux, AEG, Zanussi, Frigidaire ja Electrolux Grand 
Cuisine. Yhtiö myy vuosittain yli 50 miljoonaa tuotetta 150 maahan. Vuonna 2014 Electroluxin 
myynti oli 12,3 miljardia euroa ja työntekijöitä yhtiöllä oli maailmanlaajuisesti 60 000. Lisätietoja 
Electroluxista löytyy osoitteista www.electrolux.com/press ja www.electrolux.com/news. 
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