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Nu lanseras två nya dammsugare i
Samsungs Jet-familj

Samsung Electronics introducerar två nya dammsugare i Norden, Samsung Jet
60 och Samsung Jet 75. Skaftdammsugarna kommer med munstycken

framtagna för olika behov för att underlätta och effektivisera städningen.
Med tillbehöret Clean Station kan du tömma dammbehållaren så att
städningen dessutom avslutas både bekvämt och hygieniskt, utan risk för att
damm och smuts smiter ut.
Förra året lanserade Samsung för första gången två skaftdammsugare,
Samsung Jet 90 Multi samt Samsung Jet 70 Pet. Nu utökas familjen med
ytterligare två produkter, Jet 60 och Jet 75. De nya produkterna är något
enklare varianter av sina föregångare där Jet 75 motsvarar Jet 90, med
skillnaden att den nya modellen kommer med en enklare laddningsstation
och utan teleskoprör. Jet 60 å sin sida är en enklare variant av Jet 70 och
kommer utan LCD-display.
Produkterna är utrustade med en rad funktioner för att göra städningen mer
effektiv. Till samtliga modeller finns dessutom möjligheten att köpa till ett
munstycke med två snurrande våta dynor som moppar golven efter
dammsugning. Samtliga produkter har en hög sugkraft som fångar enkelt upp
dammpartiklar tack vare maskinens dammfiltreringssystem, något som är bra
för både allergiker (*Certifierat av British Allergy Foundation, Allergy UK Seal of
Approval), husdjursägare och den som värdesätter ett riktigt rent hem.
Med både Jet 60 och 75 kommer extra munstycken och skaft framtagna för
att komma åt precis överallt i hemmet, såsom under sängen, soffan och
mellan dynor. Det extra långa skaftet med smalt munstycke gör också att
städningen blir mer ergonomisk och att det blir lättare att komma åt i trånga
och höga utrymmen, som annars lätt glöms bort.
- Vi vet att många uppskattar snabb och effektiv städning, speciellt med
tanke på att alla inte tycker att just städning är det roligaste som finns. Med
två nya modeller i Jet-familjen finns det nu en produkt för alla, och med
genomgående stilren design passar de perfekt in i våra nordiska hem. Utöver
designen erbjuder de en effektiv rengöring, och passar utmärkt för de med
husdjur, allergier och den som uppskattar just snabb och smidig städning,
säger Rikard Fornbäck, Training & Communication Specialist på Samsung i
Norden.
Tillbehöret Clean Station underlättar ytterligare för användaren. Genom att
placera dammsugarbehållaren i dockan töms den i ett slutet system som är
utrustat med ett avancerat dammfiltreringssystem som löser problemet med
flygande damm. Med hjälp av Air Pulse Technology, pulserar luften i

behållaren för att skaka av infångat damm. Dammet samlas sedan upp i en
dammsugarpåse inuti maskinen som enkelt kan bytas ut vid behov.
Dammsugarna samt Clean Station finns tillgängliga i norden från och med
juni månad. Rekommenderat cirkapris Samsung Jet 60 4499 SEK, Samsung Jet
75 6499 SEK och Clean Station 1 799 SEK.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.
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