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DYSONIN UUTUUSIMUREILLA YLIVOIMAISTA TEHOA 
SIIVOUKSEEN 
 
Dysonin uutuusimurit ovat teknologialtaan edistyksellisiä ja erittäin tehokkaita 
siivousvälineitä. Uusi Digital Slim™ DC62 on johdoton varsi-imuri, joka on imuteholtaan 
yhtä tehokas kuin kilpailijoiden verkkovirrassa toimivat, isokokoisemmat imurit. Dysonin 
uusimmassa isossa DC52 -pölynimurissa puolestaan pienet Cinetic-syklonit erottelevat lian 
ja pölyn säiliöön niin tehokkaasti, ettei imurin filttereitä tarvitse lainkaan huoltaa tai vaihtaa. 
Uutuusimurit ovat saapuneet kauppoihin Suomessa.  

UUSI DIGITAL SLIM™ DC62 ON POIKKEUKSELLISEN TEHOKAS VARSI-IMURI 
DC62 Digital Slim on varsi-imuriksi poikkeuksellisen tehokas, sillä imurin tasainen ilmavirta on 
suunnattu 2 Tier Radial™ -sykloniryppään läpi, mikä varmistaa jatkuvan keskipakoisvoiman ja 
pölyn tarkan erottelun. Varsi-imurin 15  syklonia keräävät erittäin hienoakin pölyä, ja imurin 
uudelleen suunniteltu moottoroitu lattiasuulake on armoton lialle kaikilla pinnoilla. Sen antistaattiset 
hiilikuituharjakset poistavat hienojakoisenkin pölyn tehokkaasti. DC62-varsi-imurin toiminta-aika 
yhtäjaksoisesti on 20 minuuttia, 17 minuuttia motorisoitua suulaaketta käytettäessä ja kuusi 
minuuttia tehostetulla imulla.  

– Digitaalinen moottori V6 on 
nopeampi ja voimakkaampi 
kuin edeltäjänsä, minkä 
vuoksi se antaa 
johdottomalle DC62 Digital 
Slimille samanlaisen suorituskyvyn kuin verkkovirrassa toimivilla imureilla, kertoo Dysonin 
perustaja, keksijä James Dyson.  
 
DYSON CINETIC -IMURIN FILTTERIÄ EI TARVITSE KOSKAAN VAIHTAA  
Monien pölypussittomien imureiden toiminta perustuu  filttereihin, joiden 
pesu ja ostaminen on edelleen imurinomistajan vaivana. Dyson Cinetic -
pölynimuri on lähes kuuden vuoden intensiivisen tutkimuksen ja 
kehitystyön tulos. Imurin toiminta perustuu pieniin, joustavapäisiin 
sykloneihin, jotka sinkoavat pienimmätkin partikkelit imurin säiliöön, 
joten imurin filtteriä ei tarvitse koskaan pestä tai vaihtaa.  
 
Dyson numeroina 

• Dysonilla työskentelee 1536 insinööriä ja tiedemiestä.  
• Dyson investoi 1,8 miljoonaa euroa viikossa tuotekehitykseen ja on 

tuplannut insinööriensä määrän tutkimuslaboratoriossaan Englannissa viimeisen kahden vuoden 
aikana. 

• Dyson DC62 -prototyypit testattiin 636 erilaisella testausmenetelmällä. Imurin käynnistysnappia 
painettiin testausvaiheessa 20 000 kertaa. Prototyyppejä testattiin pudottamalla ne yhteensä 10 000 
kertaa.  

• Dysonilla on 350 varsi-imurin teknologiaan, muun muassa Dysonin digitaalimoottoriin liittyvää, 
patenttia ja patenttihakemusta. 

 
Dyson Cinetic -pölynimuri numeroina:  

• 29 insinööriä teki lähes kuusi vuotta intensiivistä tutkimusta ja kehitystä luodakseen Dyson Cineticin 
• Kehitystyö vaati 2000 prototyyppiä  
• Kehitykseen käytettiin lähes yhdeksän miljoonaa euroa  
• Testaamiseen käytettiin 900 tuntia mikä vastaa 500 vuotta imurointia kotitalouskäytössä  
• Imurilla on 195 patenttia ja patenttihakemusta maailmanlaajuisesti 
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• Imurilla on viiden vuoden takuu  
 
Tuotetiedot:  Dyson DC62 Animal varsi-imuri, suositushinta 489 €  

Paino: noin 2 kg, takuu: 2 vuotta 
 

 Dyson DC52 Allergy Muscle Head suositushinta: 539 €  
Dyson DC52 Allergy Parquet, suositushinta: 554 €   
Dyson DC52 Animal Complete, suositushinta: 649 € 
takuu: 5 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   

Heidi Azinur, heidi.azinur@promode.fi / tiedotus, kuvamateriaali ja kuvauslainat  
 
Kuluttajatiedustelut: Suomen Sähkötuonti Oy, puh. 0207 411 660 
 
Jälleenmyynti: Stockmann, Hobby Hall, Prisma, Verkkokauppa.com, Netrauta 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


