i-vac 30UR

®

Najbardziej
wszechstronny
w swojej klasie

Czysta przyjemność
Odkurzanie na innym poziomie. Lata doświadczeń
i rozwoju produktu, pozwoliły na pełne
udoskonalenie odkurzaczy i-vac, a i-vac 30UR to
szczytowe osiągnięcie w tej branży, potwierdzone
tysiącami opinii użytkowników. Ergonomiczny
uchwyt, system czyszczenia, łożyskowane,
miękkie koła transportowe, stosowane narzędzia
czy system Whizzo – sygnał napełnienia, to tylko
niektóre z funkcji tego doskonałego odkurzacza.

Główne
cechy

Praca na płasko
Odkurzacz i-vac 30UR może
pracować całkowicie na płasko,
dzięki czemu odkurzysz wszędzie
tam, gdzie dotychczas się nie
udawało.

Prosta obsługa i naprawy
Szybkozłącze głowicy szczotki
pozwala na szybką i łatwą naprawę
czy wymianę szczotki. Odłączalny
kabel to kolejne udogodnienie.
Pomoc serwisu nie będzie
Ci potrzebna.

Whizzo
Opatentowany wskaźnik Whizzo:
głośnym sygnałem daje znać, gdy
zbiornik jest pełny lub odkurzacz
zatkany. Dodatkowo zapewnia
chłodzenie silnika, aby ograniczyć
temperaturę pracy.

Sięgasz dalej
Teleskopowa rura umożliwia łatwy
zasięg tam, gdzie dotychczas praca
była niemożliwa, do tego w pełni
ergonomicznie.

Specyfikacja techniczna
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Waga

8.3 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

34 x 31 x 70 cm

Długość węża

220 cm		

Długość kabla

1200 cm

Pojemność

6L

Średnica ssawek

35 mm

Zasilanie, V

110 V, 115 V, 230 V, 240 V

Moc silnika

900 W

Prędkość obr. szczotki

3000 RPM

Szerokość pracy

30 cm

Poziom hałasu

69 dBA

Podciśnienie mm H2O

2000 mm H2O

Przepływ powietrza

32 L/sek.

Zastosowanie

Wewnętrz, na sucho

Odłączany kabel zasilający

Tak

Materiał

ABS/PC

V1.01-20171108/PL

Można zmieniac poziom filtracji od standard, do HEPA, a nawet ULPA.
Zapytaj o opcję a la carte. Wersja Private Label dostępna od 20 lub 100 szt.
oraz wielokrotności. Stwórz swój odkurzacz z Twoim logo, nazwą, w Twoim
kolorze. Buduj swój image z i-vac 30UR.
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