
Đáp ứng nhu cầu sử dụng
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Expand Your Lithium Line Up

15 phút

55 phút

45 phút

36phút

22 phút

24 phút

DC18RD DC18SH

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

Thời gian sạc

Phụ kiện đi  kèm:  Đầu hút khe (191D65-8), chổi tròn (191D67-4), túi bụi giấy 
(191D63-2)(11 cái: 1 cái có sẵn trong máy + 10 cái/bộ), bộ lọc HEPA (191E39-5).

Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin

3 tốc độ diện tử

Ống tuần hoàn

Có đèn

DVC560

Khả năng
Thời gian sử dụng liên tục (phút)
Lưu lượng khí tối đa
Lưu lượng hút tối đa
Năng suất thu bụi
Chiều rộng làm sạch
Tốc độ quay bàn chải
Độ rung
Cường độ âm thanh
Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Bụi: 5 L
với BL1860B x2 Mạnh nhất/Mạnh/Độ ồn thấp: 30 / 60 / 120
1.9 m³/phút
12 kPa
Mạnh nhất/Mạnh/Độ ồn thấp: 47 / 44 / 40
318 mm
Mạnh nhất/Mạnh/Độ ồn thấp: 3,500 / 2,500 / 1,000 RPM
2.5 m/s² hoặc thấp hơn
70 dB(A) hoặc thấp hơn
326 x 318 x 1,146 mm
8.3 - 9.0 kg

DVC560ZX1:  Không kèm pin, sạc

Lý tưởng cho
vệ sinh thảm

DVC560
Máy Hút Bụi Thẳng Đứng Dùng Pin

Phụ kiện
Đầu hút khe
Mã số 191D65-8

Chổi  tròn
Mã số 191D67-4

Chổi quét
Mã số 191D69-0

Bộ lọc chính
Mã số 191E39-5 10 cái/bộ

Túi bụi giấy

Mã số 
191D63-2

1.9 m³/phút

Lưu lượng hút tối đa

12 kPa

Độ ồn thấp

57dB(A)
Chế độ tiếng ồn thấp

Lưu lượng khí tối đa
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Thời gian
sử dụng lâu

Khả năng chứa bụi: 5L

*với 2 pin BL1860B

Hai động cơ BL khác nhau

Đèn báo lỗi 
chổi quét

3 chế độ
3 Mạnh nhất / 2 Mạnh / 
1 Độ ồn thấp

Đèn cảnh báo 
dung lượng pin

Cảnh báo 
lượng bụi đầy

Hệ thống lọc:
Túi bụi giấy
(Loại vải không dệt)

Thay thế chổi quét 
không cần dụng cụ

Ống thẳng nhôm

cho phép bảo trì nhanh chóng.

Thân máy có 
thể nghiêng 
đến 90 độ
cho phép làm sạch 
trong không gian chật 
hẹp dưới đồ nội thất, 
ghế sofa, giường và hơn 
thế nữa.

Ống có thể mở rộng cộng với ống 
nhôm có thể tháo rời với tay cầm 
tích hợp

Bảng chỉ dẫn

• Bạn có thể làm sạch ở các góc hoặc không gian hẹp 
bằng cách sử dụng ống thẳng và ống mềm, với máy 
ở vị trí đứng thẳng.

• Khi máy ở vị trí thẳng đứng, chổi quét tự động dừng 
lại để không làm hỏng thảm.

4 mức có thể điều 
chỉnh bằng tay theo 
chiều dài thảm cọc

Có Đèn
Thuận tiện để làm sạch 
ở những nơi tối Cản trước

bảo vệ bề mặt tường và 
đồ nội thất khỏi trầy 
xước / hư hỏng.

Chổi bên hông thuận 
tiện cho việc làm sạch 
các góc tường.

+
cho phép sử dụng trong các môi trường 
nhạy cảm với tiếng ồn như văn phòng, 
bệnh viện và hơn thế nữa.

Chế độ
độ ồn thấp57dB(A)

Chế độ mạnh nhất: 67dB(A) / Chế độ mạnh: 64dB(A)

Sợi chổi đan hình chữ V tăng 
năng suất hút bụi

Năng suất hút bụi cao

Lực hút đồng đều toàn bộ chiều 
rộng máy hút bụi do cổng hút 
đặt ở tâm.

4 mức điều chỉnh chiều cao 
chổi quét

Mức 4
Thảm cọc dài

Mức 1
Sàn cứng, thảm 
cọc ngắn

• Phụ kiện đi kèm 
thuận tiện để sử 
dụng với ống 
nhôm có thể tháo 
rời
• Có thể được lưu 
trữ trên máy.

Công tắc lựa chọn 3 chế độ 
hút một chạm với chức 
năng nhớ chế độ

Chổi bên hông

cổng hútcổng hút

• Một để hút bụi và một để quay chổi quét
• Hai động cơ được điều khiển riêng biệt 
theo chế độ hút đã chọn.

hút bụihút bụi

xoay bàn chảixoay bàn chải

Bộ lọc vải không dệt 4 lớp

Đầu hút khe
(Lưu trữ trên máy)

Bộ chổi tròn
(Lưu trữ trên máy)

Mạnh nhất Mạnh Độ ồn thấp

30phút

khoảng khoảng

60phút

khoảng

120phút

Thời gian sử dụng trên 1 lần sạc pin*

DVC560 đã đạt được chứng nhận 
CRI đồng

Thử nghiệm phê duyệt được thực hiện bởi Carpet & 
Rug Institute (Hoa Kỳ) để đánh giá hiệu suất của máy 
hút bụi cho thảm và thảm dày.


