Kloten, september 2017

Monovac Freedom: En batteridriven torrdammsugare – full text
Obegränsad rengöringsfrihet

Monovac Freedom – ett tekniskt språng mot frihet
Monovac Freedom har lite mer av allt: sugförmåga, räckvidd och tekniska funktioner. Med
sin 320-watts sugturbin är den för närvarande den kraftfullaste batteridammsugaren i sin
klass. Det låter futuristiskt, men: Det räcker med att röra vid handtaget för att
dammsugaren ska startas och stängas av. Det som däremot inte finns och som innebär den
största förbättringen är att Monovac Freedom inte längre har någon sladd.
Kraft utan slut tack vare ett inbyggt litiumjärnfosfatbatteri (utvecklat av Wetrok)
Monovac Freedom har inte bara mycket kraft utan även uthållighet. Sugturbinen på 320 watt
innebär mycket kraft som räcker 45 minuter på ett fulladdat batteri. Därmed blir även stora ytor
snabbt och enkelt dammfria. Resultatet: Maximal sugförmåga, minimal rengöringstid. Wetroks
specialister har tagit fram litiumjärnfosfatbatteriet till Monovac Freedom. Därmed får man högsta
säkerhet, maximal sugkraft och batteriet kan snabbt och enkelt laddas med den externa laddaren.
Litiumjärnfosfatbatteriet har en lång livslängd och kan laddas över 2000 gånger.
Ingen sladd, ingen olycksrisk
Tätt möblerade rum är Monovac Freedoms specialitet. Den tar sig fram snabbt, flexibelt och
tippsäkert. Inte ens utrymmen utan elkontakter är något problem tack vare det inbyggda batteriet.
En annan fördel är att ingen riskerar att snubbla. Monovac Freedom står för en säker och
framtidsinriktad arbetsvardag.
Touch’n’Clean-funktionen – upp till 30 % lägre energiförbrukning
Monovac Freedom är tack vare Touch’n’Clean-funktionen en efterlängtad lösning på ergonomisk
och miljövänlig torrdammsugning. Så här fungerar det: Monovac Freedoms handtag styrs via
beröring: Ta i handtaget, så startar dammsugaren. Släpp handtaget, så stannar dammsugaren.
Den så kallade Touch’n’Clean-funktionen är en teknisk milstolpe på marknaden för
torrdammsugare. Denna unika start-stopp-funktion bidrar till en ergonomisk manövrering.
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Dessutom bidrar den till att öka energieffektiviteten: Dammsugare som står stilla med motorn igång
hör till det förflutna – den här dammsugaren går bara när den verkligen används.
Energiförbrukningen kan sänkas med upp till 30 %.
Perfekt för hotell och hälso- och sjukvård
Hygienisk, tystgående och utan att störa verksamheten – så bör städutrustningen för hälso- och
sjukvård och hotell vara. Just dessa krav uppfyller Monovac Freedom utan problem. Tack vare
minimal ljudnivå stör den inte ens på ljudkänsliga områden, ja inte ens när den befinner sig alldeles
intill personer. ”Defined Air Pressure”-tekniken (DAP) grundar sig på fysikaliska undersökningar
som undersöker hur luftströmmar och lufttryck styrs, så att högsta möjliga sugförmåga får bästa
möjliga bullerskydd.
Dessutom är den otroligt hygienisk. Om dammsugaren utrustas med ett HEPA-13-filter filtreras
damm och bakterier ännu mer. Ett kraftpaket som även talar med små bokstäver – det gör
Monovac Freedom till en oumbärlig följeslagare.
Nominerad till CMS Purus Innovation Award
Med Monovac Freedom och Wetrok Granuline har två av Wetroks inlämnade produkter nominerats
för Purus Innovation Award 2017. Denna utmärkelse delas ut som ett innovationspris för
intelligenta produkter och lösningar i samband med Cleaning Management Services-mässan i
Berlin. Nomineringen visar att Wetrok levererar innovationer som inte bara imponerar genom den
senaste tekniken utan som även gör att vardagen blir enklare för användarna.
((3 455 tecken inkl. mellanslag))
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Kloten, september 2017

Monovac Freedom: En batteridriven torrdammsugare – kort text
Obegränsad rengöringsfrihet

Monovac Freedom – ett tekniskt språng mot frihet
Monovac Freedom har lite mer av allt: sugförmåga, räckvidd och tekniska funktioner. Med sin 320watts sugturbin är den för närvarande den kraftfullaste batteridammsugaren i sin klass. Drifttiden
på 45 minuter vid full laddning räcker för att även stora ytor snabbt och enkelt ska bli dammfria.
Wetroks specialister har tagit fram litiumjärnfosfatbatteriet till Monovac Freedom. Därmed får man
högsta säkerhet, maximal sugkraft och batteriet kan snabbt och enkelt laddas med den externa
laddaren.
Ytterligare ett plus: Utan sladd minskar risken för fallolyckor betydligt. Monovac Freedoms styrs
dessutom genom beröring av handtaget: Ta i handtaget, så startar dammsugaren. Släpp
handtaget, så stannar dammsugaren. Det är den revolutionära Touch’n’Clean-tekniken som gör
detta möjligt. Energiförbrukningen kan sänkas med upp till 30 %. Dammsugaren går bara när den
verkligen används. Ett kraftpaket som även talar med små bokstäver – tack vare ”Defined Air
Pressure”-tekniken blir ljudnivån minimal och Freedom stör inte ens i ljudkänsliga miljöer.
Med Monovac Freedom och Wetrok Granuline har två av Wetroks inlämnade produkter nominerats
för Purus Innovation Award 2017. Denna utmärkelse delas ut som ett innovationspris för
intelligenta produkter och lösningar i samband med CMS i Berlin. Nomineringen visar att Wetrok
levererar innovationer som inte bara imponerar genom den senaste tekniken utan som även gör att
vardagen blir enklare för användarna.
((1 529 tecken inkl. mellanslag))
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((Teckenförklaring: Touch’n’Clean-funktionen))
Ergonomisk Touch’n’Clean-funktion: Ta i handtaget, så startar dammsugaren. Släpp handtaget, så
stannar dammsugaren.
((Teckenförklaring 3D-bild))
Egenskaper som Touch’n’Clean-funktionen, det inbyggda litiumbatteriet eller HEPA-filtret som
tillval gör Monovac Freedom till en modern rengöringspartner.
((Teckenförklaring produktbild))
Med full kraft framåt: Monovac Freedom är för närvarande den effektivaste dammsugaren bland
batteridrivna dammsugare.
((Teckenförklaring bild användning))
Utan sladd riskerar ingen att snubbla. Sladdlösa Monovac Freedom minimerar risken för fallolyckor
och är smidig till och med i tätt möblerade rum.

Ytterligare information för journalister resp. kontaktpersoner för tryckfärdiga bilder:
Nadja Grendelmeier, Kommunikation & PR
nadja.grendelmeier@wetrok.ch, +41 43 255 51 28
www.wetrok.com
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