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odkurzaczy z filtrem
HEPA

NASZ WYBÓR

W obecnych czasach, 

proponuj cych nam 

coraz nowsze modele 

urz dze , które spe niaj

skutecznie te same 

funkcje, istniej cych na 

rynku od lat – elazek, 

lodówek, czajników, czy 

odkurzaczy, nasuwa si

refleksja, czy rzeczywi cie 

nowy produkt jest 

jeszcze w stanie 

w istotny sposób ró ni

si  od mieszkaj cego 

u nas od pi ciu lat, 

w pe ni funkcjonalnego 

odpowiednika. Czy mo e

jeszcze istnie  co , co 

sk oni oby nas do zamiany 

suszarki, tostera czy 

robota kuchennego na 

nowszy model?

Wybieramy
sprz t AGD

Krzysztof Chrz szcz

Firma
do 500 z

Zelmer Electrolux Electrolux Philips Samsung Samsung 

Model
Solaris Twix 

5500.3 HQ

UltraActive 

ZUA 3830P

CycloneXL 

ZCX6440
FC8734 SC6890 SC8581

Pobór mocy [W] 2200 2100 2000 1800 2000 2000

Moc ssania [W] bd 330 310 300 380 370

Klasa EPA/HEPA, typ H13, zwyk y E12, zmywalny E12, zmywalny E12, zwyk y E12, zwyk y H13, zwyk y

Autoczyszczenie filtra nie nie nie nie nie nie

G o no  [dB] 74 80 82 79 bd 78

Obj to  pojemnika [l] 2.5 1,25 4 2 2 1,5

Zasi g pracy [m] 12 12 9 11 bd 10,5

Regulacja mocy tak tak tak tak tak tak

Wska nik zape nienia 

pojemnika

tak nie nie nie tak tak

Pilot* tak nie nie nie tak tak

Wska nik zu ycia filtra tak nie nie nie nie nie

Masa odkurzacza [kg] 5,4 8,39 7,9 6 7,3 5,8

Gwarancja [m-ce] 48 24 24 24 24 24

Cena [PLN]** 567 588 346 345 342 436
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Otó  mo e, a to za spraw  nieustannego rozwoju technologicznego, który pozwala 

doprowadza  otaczaj ce nas sprz ty do perfekcji. Wydawa  by si  mog o, e porz d-

nemu mikserowi nic dzisiaj nie brakuje, ale kto nie kupi by nowego, gdyby okaza o

si , e ten dzia a ca kowicie bezg o nie? Kto nie kupi by elazka, którego zabezpie-

czenia eliminuj  ryzyko poparze ? Tostera, który w zdrowy sposób produkuje ru-

miane chrupi ce kromki i potrzebuje na to tylko 5 sekund? To oczywi cie utopijna 

wizja, jednak ka de z urz dze , z których na codzie  korzystamy, wci  ma pew-

ne bardziej lub mniej uci liwe wady. W przypadku odkurzaczy, poza rzecz jasna 

poziomem ha asu i zu yciem pr du; cech , któr  poprawia  mo na niemal w nie-

sko czono , jest wydajno  filtrowania zanieczyszcze . Na có  bowiem nam od-

kurzacz, który poch ania kurz, by potem go wypu ci  (cho  oczywi cie w mniej-

szej ilo ci)? Albo taki, który owszem, poch ania kurz, ale pozostawia wszechobecne 

py ki ro lin i odchody roztoczy, tak znienawidzone przez alergików…

Porównanie
55 modeli

ZZZZZZZelmZ

Solaris

5500 3
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Filtr HEPA – wojskowa 
technologia
Rozwi zaniem tych dolegliwo ci jest zasto-

sowanie bardzo skutecznego filtru. 

Odpowiednie filtry s  znane od czasów 

II wojny wiatowej, jednak do domowych od-

kurzaczy trafi y stosunkowwo niedawno, bo 

wymagaj  du ej mocy ss cej.

Do niedawna wszystkie te filtry okre lano 

mianem HEPA, jednak od maja 2010 r. obo-

wi zuje nowa norma zgodnie z któr  mniej 

skutecznym  klasom filtrów HEPA (H10, H11, 

H12) nadano nowe oznaczenie – EPA (odpo-

wiednio E10, E11, E12).

Oczywi cie w sklepach jeszcze d ugo spo-

tkamy stare, utarte  oznaczenie i gdy zapyta-

my o odkurzacz z filtrem HEPA sprzedawca 

poka e nam urz dzenie z filtrem EPA.

Trudna sztuka wyboru
Nawet nieco mniej skuteczne filtry oznaczane 

zgodnie z now  norm  skrótem EPA s  i tak 

o wiele lepsze od tych stosowanych w trady-

cyjnych odkurzaczach. Wyposarzone w nie 

urz dzenia s  wi c nadal godne uwagi – jesz-

cze kilka miesi cy temu sprzedano je jako od-

kurzacze z filtrem HEPA.

Jednak sam skuteczny filtr (EPA lub HEPA) 

to tylko jedna z cech dobrego odkurzacza. Có

z dobrego filtru, je li np. znaczna cz  po-

wietrza w ogóle go ominie? Ponadto nie mniej 

wa na od skuteczno ci jest wygoda u ytko-

wania.   

Pozna , aby zrozumie
Wbrew obiegowej opinii, filtr EPA/HEPA nie 

jest starszym bratem sitka. Zasada jego dzia a-

nia jest inna i opiera si  na po czeniu trzech 

mechanizmów: przechwycenia, zderzenia 

i dyfuzji. Pierwsze dwa s  bardzo skutecz-

ne dla cz steczek o rednicy powy ej 0,4 µm. 

Trzeci doskonale radzi sobie z tymi, których 

rednica mniejsza jest od 0,1 µm. Najbardziej 

problematyczne dla filtra s  cz steczki o red-

nicy oko o 0,3 µm; istnieje nawet stosowny 

termin nazywaj cy ich rozmiar – MPPS (Most 

Penetrating Particle Size). To w a nie skutecz-

no  filtra w ich zatrzymywaniu determinu-

je jego klas , zgodnie z norm  PN-EN 1822-

1:2009:

Nie nale y ufa  zapewnieniom, e jaki

filtr jest równie dobry jak filtr EPA lub HEPA. 

Najpewniej nie zosta  on w ogóle zbadany lub 

nie spe ni  powy szych wymaga . Tabela po-

kazuje równie , e cho  dawn  klas  HEPA 

podzielono, to zachowano ci g  numeracj ,

tak by – zgodnie z intuicj  – wy sza liczba za-

wsze oznacza a wi ksz  skuteczno .

 Kolejn  cech  ró ni c  poszczególne rodza-

je filtrów EPA/HEPA jest mo liwo  ich my-

cia. Nowoczesne odkurzacze maj  zmywalne 

filtry, które jednak s  o wiele dro sze ni  te, 

które z za o enia nale y wymienia .  Zatem, 

je li taki filtr, oczywi cie po d u szej ni

w przypadku zwyk ego eksploatacji, 

ulegnie zniszczeniu, nale y by  przygo-

towanym na relatywnie wysokie kosz-

ty jego wymiany – dobrze jest pozna

je przed zakupem konkretnego modelu 

odkurzacza. 

Odkurzacze bezworkowe
Warto wspomnie  równie  o odkurza-

czach bezworkowych (cyklonowych), 

które ze wzgl du na swoj  konstrukcj  oszcz -

dzaj  filtrowi uderze  du ych cz steczek za-

nieczyszcze , co zwi ksza jego ywotno .

Zazwyczaj nie oznacza to jednak ostatecznie 

ta szej eksploatacji, gdy  filtry EPA/HEPA do 

odkurzaczy bezworkowych s  dro sze ni  te 

do zwyk ych. 

 Co wi c zyskujemy, decyduj c si  na zakup 

odkurzacza bezworkowego? Sta  moc ss c

(powinna wynosi  min. 300 W), która w zwy-

k ych odkurzaczach spada wraz z zape nia-

niem worka, a co za tym idzie – sta  wydaj-

no  filtra, który takiej mocy wymaga. Ergo 

– lepsze czyszczenie i filtracj . Pogodzi  musi-

my si  jednak z opró nianiem pojemnika z ku-

rzem, nieopakowanym w  papierowy worek.

Odkurzacze workowe
Decyduj c si  na odkurzacz workowy, nale-

y zwróci  uwag  – nomen omen – na worek. 

Bowiem to w a nie ten element odpowiada 

za to, w jakim stopniu zanie-

czyszczenia zostan  w nim za-

trzymane, a w jakim pow dru-

j  wraz z powietrzem do filtra. 

Worki lepszej jako ci zatrzymu-

j  znaczn  cz  zanieczysz-

cze  i dzi ki temu przed u aj

ycie filtra. S  jednak dro sze 

od tych najprostszych, co nie 

powinno dziwi .

fo
t. 

Phili
ps/

FC
92

56

          do 700 z

Philips Philips Samsung Samsung LG

FC9210 FC9222 SC9580 SC8790 V-KC902HTMQ

2000 2000 2000 2000 2000

350 400 370 360 350

H13, zwyk y E12, zwyk y H13, zwyk y H13, zmywalny H13, zmywalny

nie tak nie nie nie

76 78 73 74 bd

2 1,5 1,5 2 2

10 12 10,5 12,5 12

tak tak tak tak tak

nie nie tak tak tak

nie nie tak tak tak

nie tak tak tak bd

7,2 7,5 6,9 6,5 6,5

24 24 24 24 24

698 673 691 663 699

dro sze

Philips Rowenta Russell Hobbs Dyson Dyson

FC9256 RO8049
Extreme Suction 

Tornado Stretch

DC29 

All Floors

DC32 

Animal Pro

2000 2100 2400 1400 1400

375 bd 350 280 280

H13, zmywalny H13, bd E10, zmywalny E12, zwyk y E12, zwyk y

tak tak nie nie tak

76 73 69 84 86

1,5 2 2 2 2

11 9 8 10 10

tak tak tak tak tak

nie nie tak nie nie

tak bd nie tak tak

tak bd tak nie nie

7,5 7 6,3 5,7 6,1

24 24 24 60 60

797 840 929 1128 1629

Hoover LG Russell Hobbs

TAV 1620 VC6820NHTQ
Advanced 

Cyclonic

1500 2000 2200

250 380 350

E12, zmywalny E12, zwyk y E10, zmywalny

nie nie nie

79 79 72

1,5 1,5 2,5

9 12,5 9

tak tak tak

tak tak tak

tak tak nie

nie bd tak

6,3 5,4 6,9

24 24 24

479 451 569
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Klasa 

EPA/HEPA

skuteczno  filtracji %

ca kowita miejscowa

E10  85 –

E11  95 –

E12  99,5 –

H13  99,95  99,75

H14  99,995  99,975
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ODKURZACZE BEZWORKOWE
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Nasz wybór

Teoria za nami,
co na rynku?
Maj c ju  pewn  wiedz  na temat odkurzaczy, przyst pi  mo emy 

do krytycznej oceny ofert najpowa niejszych na rynku producentów. 

Ilo  dost pnych produktów przyprawi  mo e o zawrót g owy, dlatego 

ju  na pocz tku zastosowa  trzeba pewne ograniczenia, którymi b -

dziemy si  kierowa . A zatem wybra , czy odkurzacz ma by  worko-

wy, czy bezworkowy, jak równie  znale  jego dodatkowe ce-

chy, które s  dla nas najistotniejsze. 

Mog  by  nimi: filtr klasy minimum E12, cicha praca od-

kurzacza i – rzecz jasna – jego cena. Poni ej przedstawi-

my tabele zawieraj ce  odkurzacze workowe spe niaj ce 

te warunki, podzielone na 4 kategorie cenowe: do 400 z ,

do 600 z , do 800 z  oraz dro sze, jak równie  odku-

rzacze bezworkowe: do 500 z , do 700 z  oraz dro -

sze.

Ca ej prawdy pokaza  si  nie da
Zrezygnowali my z umieszczania w tabelach 

nazw do czanych przez producentów ko -

cówek ss cych, rozlicznych systemów ste-

ruj cych obiegiem powietrza w odku-

rzaczu itp. Nie wynika to z faktu, e

uznajemy te dane za nieistotne, a z tego, i  w zestawieniu tym 

stanowi yby jedynie puste, nieporównywalne okre lenia. Nie na-

le y jednak zapomina , e dodatkowe wyposa enie odkurzacza 

ma istotny wp yw zarówno na wygod  u ytkowania, jak i cen

urz dzenia, za  zastosowany system przep ywu powietrza – na 

jako  filtracji. S  to kwestie, które wymagaj  samodzielnego zba-

dania przed podj ciem decyzji o zakupie, po-

dobnie jak dost pno  i ceny dedykowanych 

worków i filtrów.

A i ta, któr  pokaza  mo na, 
wymaga interpretacji
Oceniaj c odkurzacze na podstawie zawar-

tych w tabelach danych, nale y mie  te wia-

domo , e maksymalna g o no  odkurzacza 

jest nierozerwalnie zwi zana z jego maksymal-

n  moc  ssania. Niekiedy wi c lepszym wy-

borem okazuje si  by  odkurzacz g o niejszy, 

ale o wi kszej mocy, poniewa  dzi ki regulacji 

mo na w nim samodzielnie wybra  z oty ro-

dek mi dzy ha asem a wydajno ci ; podczas 

gdy ciche modele dokonaj  tego wyboru za nas, 

pracuj c z ni sz  maksymaln  moc  ssania.

Firma

Model

Pobór mocy [W]

Moc ssania [W]

Klasa EPA/HEPA, typ

G o no  [dB]

Model worka

Pojemno  worka [l]

Zasi g pracy [m]

Regulacja mocy

Pilot*

Wska nik zape nienia worka

Wska nik zu ycia filtra

Masa odkurzacza [kg]

Gwarancja [m-ce]

Cena [PLN]**

Firma

Model

Pobór mocy [W]

Moc ssania [W]

Klasa EPA/HEPA, typ

G o no  [dB]

Model worka

Pojemno  worka [l]

Zasi g pracy [m]

Regulacja mocy

Pilot*

Wska nik zape nienia worka

Wska nik zu ycia filtra

Masa odkurzacza [kg]

Gwarancja [m-ce]

Cena [PLN]**

Firma

Model

Pobór mocy [W]

Moc ssania [W]

Klasa EPA/HEPA, typ

G o no  [dB]

Model worka

Pojemno  worka [l]

Zasi g pracy [m]

Regulacja mocy

Pilot*

Wska nik zape nienia worka

Wska nik zu ycia filtra

Masa odkurzacza [kg]

Gwarancja [m-ce]

Cena [PLN]**

Nasze typy ODKURZACZE WORKOWE:

1) Do 400 z : Zelmer Syrius 1600.3 HT

Ten lekki odkurzacz jest drugim najta szym 

w zestawieniu, ma filtr HEPA klasy H13, wszyst-

kie wymienione przez nas wska niki oraz ste-

rowanie w r czce, wykorzystanie pojemnych, 

nowoczesnych worków S-Bag, nisk  g o no

maksymaln  i d ug  gwarancj .

2) Do 600 z : Electrolux UltraSilencer ZUS3970P

Odkurzacz niezwykle cichy i lekki, plasuj cy si

cenowo w rodkowej cz ci prezentowanego 

ustawienia. Przy niewielkim zu yciu energii ofe-

ruje przyzwoit  moc ssania na poziomie 350 W 

wraz z elektroniczn  regulacj , niezb dnymi 

wska nikami i filtracj  nowoczesnymi, zmywal-

nymi filtrami HEPA H13

3) Do 800 z : Electrolux UltraSilencer ZUS3990

W tej kategorii trudno o wytypowanie zwyci z-

cy ze wzgl du na nisk  dost pno  danych na 

temat mocy ssania urz dze . Electrolux wygry-

wa cen  oraz wszystkimi zaletami swojego od-

powiednika z ni szej kategorii cenowej, wzbo-

gaconymi o wygodne sterowanie w r czce. 

4) Dro sze: Nilfisk Extreme X300

By  mo e nie jest to najrozs dniejszy wybór 

w tej kategorii, ale tylko ze wzgl du na wysok

cen . W ród jego wy rubowanych parametrów 

nie zabrak o bowiem najwy szej klasy

filtra HEPA – H14.

ODKURZACZE BEZWORKOWE:

1) Do 500 z : Zelmer Solaris Twix 5500.3 HQ

W tej kategorii cenowej trudno o ciche modele, zw aszcza wyposa-

one w filtr HEPA klasy H13. Zelmer jako jedyny godzi te dwie ce-

chy, oferuj c przy tym mo liwo  regulacji mocy w uchwycie oraz 

komplet wska ników. Jest to te  dobry wybór dla niezdecydowa-

nych – mo e pracowa  równie  jako odkurzacz workowy. Warto 

zwróci  tu uwag  na fakt, i  – o ile w tej kategorii cenowej aden 

z „rasowych” cyklonów nie imponuje parametrami – to klasa filtra 

w odkurzaczu firmy Russell Hobbs jest wr cz nietaktem.

2) Do 700 z : Samsung SC9580

Niekwestionowany zwyci zca tej kategorii kusi najni sz  g o no-

ci  pracy przy sporej mocy ssania, zastosowaniem filtra HEPA 

klasy H13 oraz doskona  komunikacj  z u ytkownikiem – wypo-

sa ony jest w sterowanie w r czce i wy wietlacz graficzny LED. 

Warto te  zwróci  uwag  na model Philipsa, który oferuje system 

automatycznego czyszczenia filtra cylindrycznego. 

3) Dro sze: Philips FC9256

Ten najta szy w tej kategorii model nie jest by  mo e najcichszy, co 

wcale nie oznacza – g o ny; ale pewien zapas mocy pozwala u yt-

kownikowi obni y  si  ssania (a wi c i ha as), gdy tylko nie jest mu 

potrzebna jej maksymalna warto . Jest to te  odkurzacz przyjazny 

u ytkownikowi – regulacja mocy w r czce i system automatycznego 

czyszczenia filtra u atwiaj  jego eksploatacj , za  o czysto  powie-

trza dba filtr HEPA klasy H13. Dziwi  mo e jedynie, e w tej – najwy -

szej przecie  – klasie cenowej, jego konkurencja do pokazania ma tak 

niewiele. Odkurzacze Dyson s  g o ne przy bardzo niskiej mocy ss -

cej, za  Russell Hobbs równie  w porównywanym tu drogim modelu 

o dumnej nazwie pozwoli  sobie umie ci  filtr EPA najni szej mo li-

wej klasy. Najwyra niej, najdro sze wcale nie oznacza – najlepsze.
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Porównanie 55 modeli odkurzaczy z filtrem HEPA

do 800 z

Electrolux Electrolux Philips Bosch Siemens Miele

UltraSilencer 

ZUS3990
UltraOne Z8870 FC9176 BSGL5PRO1 VSZ61244 S4 BabyCare

1800 2200 2200 1800 1200 2000

bd 420 500 bd bd bd

H13, zmywalny H13, zmywalny H13, zmywalny E12, zmywalny E12, zmywalny E12, nie

68 72 78 bd 75 bd

S-BAG S-BAG S-Bag MegaAir SuperTEX MegaAir SuperTEX HyClean

4 5 4 4,5 4,5 3,5

12 12 12 15 13 9

tak tak tak tak tak tak

tak tak tak nie nie nie

tak tak tak tak tak tak

tak tak nie nie nie nie

5 7 6,3 5,8 6,3 bd

24 24 24 24 24 24

716 830 828 844 842 763

dro sze

Bosch Miele Nilfisk Nilfisk

BSG8PRO11 S 5781 Power Allergy Extreme X300

1800 2200 2000 2100

bd bd 350 400

E12, bd E12, nie H13, bd H14, bd

74-76 bd 71 71

MegaAir SuperTEX HyClean bd bd

5,5 4,5 3,8 6,5

13 10 11,2 12,2

tak tak tak tak

nie tak nie tak

tak tak tak tak

nie tak nie tak

6,6 bd 6,6 7,7

24 24 60 60

938 1461 999 1799

do 400 z

Electrolux Electrolux Zelmer Zelmer Philips Bosch Bosch Siemens Siemens Hoover Rowenta

Ultra Silencer 

ZUS3365

UltraSilencer 

ZUS3930

Syrius 

1600.3 HT

Solaris 

5000.0 HT
FC9071 Jewel 2MOVE5 BSGL 32222 VS06GP1266 VS07G1835 TPP 2010 RO 4427

1800 1800 1900 2200 2000 2100 2200 1200 1800 2000 2000

330 350 bd bd 450 bd bd bd bd 400 bd

H13, zmywalny E12, zmywalny H13, zwyk y H13, zwyk y H13, zmywalny E12, zwyk y E12, zwyk y E12, zwyk y E12, zwyk y E12, zmywalny H13, zwyk y

71 68 71 74 76 82 82 75-77 74 74 bd

S-Bag S-Bag S-Bag S-BAG S-Bag MEGAfilt®

SuperTEX

MEGAfilt®

SuperTEX

MEGAfilt®

SuperTEX

MEGAfilt®

SuperTEX

H60 Antyodor Wonderbag

2,5 2,5 4 3,5 3 3,5 4 3,3 5 3,5 3,5

12 12 9 12 10 8 10 10 10 9 9

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie tak nie nie nie nie nie nie nie nie

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

nie nie tak tak nie nie nie nie nie nie nie

5,4 8,07 5,3 5,4 5,7 4,4 4,3 4,4 5,6 6,9 8,5

24 24 48 48 24 24 24 24 24 24 24

388 428 362 472 364 399 314 369 419 409 422

do 600 z

Zelmer Zelmer Electrolux Electrolux Electrolux Electrolux Philips Philips Bosch Siemens Samsung Hoover Hoover Rowenta Rowenta

Solaris Twix 

5500.3 HQ

Solaris 

5000.0 HQ

Ultra Silencer 

ZUS3385P

UltraSilencer 

ZUS3970P

Ultra One 

z8810

Ultra One 

z8840
FC9170 FC 9304

BSGL 

52130
VS08GP1266 SC6360 TPP 2330 TSE 0100 RO 4723 RO 4762

2200 2200 1800 1800 2200 2200 2200 1250 1200 1200 2000 2300 2200 2200 1400

bd bd 330 350 420 420 500 400 bd bd 400 420 440 bd bd

H13, zwyk y H13, 

zwyk y

H13, 

zmywalny

H13, 

zmywalny
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zmywalny

H13, 

zmywalny

H13, 
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bd E12, zwyk y H13, zwyk y E12, zmywalny E12, zmywalny H13, zwyk y H13, zwyk y

74 74 71 68 72 72 78 70 73 73-74 70 74 69 69 69

S-BAG S-BAG S-Bag S-BAG S-BAG S-BAG S-Bag S-BAG MegaAir 

SuperTEX

MegaAir 

SuperTEX

VCA 

VP-100

H60 PureFiltr 

Antiodor

H60 PureFiltr 

Antiodor

Wonderbag Wonderbag

3,5 3,5 2,5 2,5 5 5 4 3,5 4,5 5,5 3 3,5 3,5 4,5 4,5

12 12 12 12 10 12 12 11 15 13 bd 9 9,2 bd bd

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak nie nie nie nie tak nie nie nie nie tak nie tak nie nie

tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak

tak tak nie tak tak tak nie nie nie nie nie nie nie nie nie

5,4 5,4 8,08 5,98 9,19 9,32 6,3 6,8 5,3 5,7 5 7 7 bd bd

48 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24

567 472 475 552 526 618 474 621 563 555 449 469 604 529 659
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No dobrze, to który odkurzacz jest najlepszy?
Ranking nie ma jednoznacznych zwyci zców, poniewa  ka dy u ytkownik ma nieco inne potrzeby (jak równie

dlatego, i  cz  producentów nie udost pnia niektórych istotnych danych na temat swoich urz dze ), jednak po-

staramy si  wskaza  w ka dej z kategorii model, którego wybór jest naszym zdaniem najrozs dniejszy, wraz z krót-

kim uzasadnieniem. 

ODKURZACZE WORKOWE
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