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DYSONIN UUSI VARSI-IMURI DC45 – HIIPUMATONTA IMUTEHOA 
Uusi akkuteknologia takaa entistä pidemmän toiminta-ajan 
 
Dysonin innovatiivinen uutuus Digital Slim DC45 on kevyt, johdoton varsi-imuri, joka ei menetä 
imutehoaan. Uusi akkuteknologia antaa varsi-imurille korkealuokkaisen, hiipumattoman tehon 20 
minuutiksi. Myös Dysonin patentoitu Root Cyclone -teknologia sekä älykäs digitaalimoottori 
tekevät DC45:stä ainutlaatuisen. Tukevan ja tasapainoisen imurointiasennon ansiosta laite on 
lisäksi ketterä ja helppokäyttöinen. Dyson Digital Slim DC45 tulee Suomessa myyntiin 
marraskuussa 2012. 
 
Innovatiivinen akkuteknologia antaa 20 minuutin hiipumattoman tehon  
Uusi akkuteknologia takaa DC45-varsi-imurille korkealuokkaisen, hiipumattoman tehon 20 minuutiksi. 
Laitteessa on myös tehostettu imutoiminto – nappia painamalla DC45 käynnistää kahdeksaksi minuutiksi 
voimistetun imun sitkeämmälle pölylle ja lialle. Laitteen 22,2V akku luovuttaa virtaa tasaisesti taaten pysyvän, 
tasaisen imutehon. Dysonilta on aiemmin tullut markkinoille DC35-varsi-imuri – Uudessa DC45-varsi-imurissa 
tehokas, hiipumaton imu jatkuu entistä pidempään.  
 

Ketterä ja kevyt varsi-imuri on armoton pölylle  
Dyson Digital Slim DC45:n moottoroidun lattiasuulakkeen antistaattiset 
hiilikuituharjakset sekä jämäkät nailonharjakset poistavat hienojakoisenkin 
pölyn tehokkaasti kaikilta lattiapinnoilta. 1400 kierrosta minuutissa pyörivät 
harjakset nappaavat niin hennon pölyn kuin mattoon tarttuneen hiekan. 
Laitteen kevyt alumiinivarsi on 66 senttiä pitkä ja sen voi irrottaa pienempien 
tilojen, kuten auton tai veneen, siivousta varten. DC45 painaa vain 2,3 kiloa 
ja siitä saa täydellisen tasapainoisen otteen, joten sillä on erityisen helppo 
imuroida myös korkeita ja vaikeakulkuisia paikkoja sekä ahtaita välikköjä.  
 
DC45-varsi-imurissa on 0,35 litran vetoinen pölysäiliö, joka on helppo ja 
hygieeninen tyhjentää säiliön avauskytkimestä painamalla. Laitteen 
vakiovarusteisiin kuuluu sekä erillinen laturi että seinälle kiinnitettävä 
latausasema, jossa varsi-imuria voi ladata ja säilyttää. Dyson Digital Slim 
DC45:ttä on saatavana kahta mallia: DC45 Up Top -mallissa on mukana 
hyllysuulake, jolla on helppo imuroida korkealla olevia tasoja, esimerkiksi 
kaappien ja ovien päältä. DC45 Animal -mallissa puolestaan on moottoroitu 
miniturbiinisuulake, joka poistaa lemmikkien karvat tehokkaasti.   

 
Tehoa Dyson-innovaatioista  
Digital Slim DC45 -varsi-imurissa on Dysonin kevyt digitaalinen moottori, jonka kierrosluvut nousevat 104 000 
kierrokseen minuutissa – viisi kertaa suurempaan nopeuteen kuin Formula 1 -auton moottori. 
Mikroprosessorinsa avulla älykäs digitaalimoottori maksimoi suorituskykyään, tehostaa sähkönkulutustaan ja 
säätelee nopeuttaan. Dysonin pölypussittomien pölynimurien heikentymätön imuteho perustuu puolestaan 
Root Cyclone -teknologiaan: imurin sisään virtaava ilma saatetaan pyörimään valtavalla nopeudella, joka 
pakottaa roskat ja pölyn jäämään pölysäiliöön.  
 
Tuotetiedot:  suositushinta: DC45 Up top 429 €, DC45 Animal 459 € 

värit: DC45 Up top harmaa/ pinkki, DC45 Animal harmaa/sininen  
paino: noin 2,3 kg, takuu: 2 vuotta 

Lisätietoja:  www.fi.dyson.com 
Suomen Sähkötuonti Oy, tuotepäällikkö Kalle Kuisma 

 Puh. 0400 566 155, kalle.kuisma@suomensahkotuonti.fi 
Viestintä: PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070   
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