i-vac 5b

®

Prosty
i przyjazny

Taki mały...
a taki mocny
Odkurzacz i-vac 5b to wydajne i mocne
urządzenie, które po prostu wykonuje
swoją robotę. Sprawdzony w wielu
zastosowaniach, doceniany przez
użytkowników. Odkurzacz i-vac 5b
zadziwia każdego użytkownika, dzięki
swojej mobilności, mocy i konstrukcji.
i-vac 5b znajduje zastosowanie
w biurach, w czyszczeniu dywanów
i wykładzin, czyszczeniu szaf
i magazynów, pokoi i domów i w wielu
innych aplikacjach. Teraz wolny od kabla
w wersji bateryjnej.

Silnik wysokiej mocy
Silnik wysokiej mocy, ok. 80%
standardowego odkurzacza
zasilanego kablem, zapewnia
doskonałe efekty pracy bez uwiązania
kablem do jednego miejsca.

Więcej niż tylko zbiornik
„Jajo-kształtny” zbiornik zapewnia
wygodę pracy w ciasnych
pomieszczeniach i ułatwia
przenoszenie. Podświetlany
wyłącznik on/off ułatwia diagnozę
problemów w przypadku braku
zasilania, łatwy w naprawie
i diagnostyce.

Główne
cechy

Duży worek na śmieci
z zamknięciem
5-litrowy worek na śmieci
z zamknięciem, aby uniknąć
wysypania śmieci przy wymianie.
Możesz wybrać worek papierowy
lub z mikrofibry.

Zintegrowany uchwyt ssawek
Wszystko, czego potrzebujesz do pracy
z odkurzaczem, ma swoje miejsce
na samym urządzeniu.

Zabierz go ze sobą wszędzie
Wytrzymały i ergonomiczny uchwyt
zapewnia swobodę i wygodę
przenoszenia wcześniej niespotykaną.
Odkurzacz i-vac 5b pójdzie z Tobą
wszędzie!

3-częściowa rura + elastyczny wąż
Podwójnie wzmacniane, dla pełnej
pewności i trwałości,
jako elementy najbardziej narażone
na uszkodzenie.

i-brush
Poważne zabrudzenia lub ilości śmieci? To już nie
problem. Brud i śmieci znikają dzięki obrotowej szczotce
i dużej sile ssania.
•

Wł. / Wył. na uchwycie

•

Regulacja wysokości pedałem

•

Oświetlenie LED powierzchni czyszczonej

•

Teleskopowa rura ze zintegrowanym kablem i wężem

Specyfikacja techniczna
Napięcie zasilania

DC 24v

Waga

6.0 kg

Moc (Watt)

180 W

Materiał

PP

Poziom hałasu

50 dB

Średnica przyłącza

32 mm

Szerokość pracy

300 mm
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Zapytaj o opcję a la carte. Wersja Private Label
dostępna przy zamówieniu 36 lub 108 szt. oraz
wielokrotności.
Stwórz swój odkurzacz, z Twoim logo, nazwą,
w Twoim kolorze. Buduj swój image z i-vac 5b.

Waga

5.2 kg

Wymiary korpusu (dł. x szer. x wys.)

38 x 33 x 38 cm

Długość węża

180 cm		

Pojemność

5L

Średnica ssawek

32 mm

Poziom hałasu

62 dBA | 63 dBA

Podciśnienie mm H2O

1800 mm H2O

Przepływ powietrza

40 L/sec

Zastosowanie

Wewnątrz, na sucho

Zródło zasilania

i-power 9 lub 14*

System baterii i-power 9

24 V 8.8 Ah

System baterii i-power 14

25.2 V 14 Ah

Czas pracy i-power 9

30 minut

Czas pracy i-power 14

40 minut

Typ ładowarki

Zewnętrzna

Ładowarka

110-240V, 50/60Hz

Materiał

PP

* Wybór pomiędzy i-power 9, a i-power 14 zależy od potrzeb, zamawiane oddzielnie.
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