
i-vac® 6 

Super
odkurzacz
na miarę
czasów



Uwierz w „6”-tkę

Odkurzacz i-vac 6 to kamień milowy w najnowszej 

technologii odkurzania. Wszystkie funkcje 

i elementy i-vac 6 powstały we współpracy 

z użytkownikami, spełniając ich potrzeby 

i oczekiwania z różnych obszarów zastosowań. 

Odkurzacz i-vac6 to odkurzacz na lata pracy.



Super ssawa i więcej...

Płaska ssawa zapewnia łatwość pracy 
na każdej powierzchni, bez potrzeby 

ustawiania i zmiany. Niski profil pozwala 
dotrzeć wszędzie, nawet w ciasne 

miejsca. Materiały, z których wykonano 
ssawę, wąż i rury są wyjątkowo 

odporne na długotrwałe i intensywne 
użytkowanie.

Whizzo

Opatentowany moduł Whizzo 
głośnym dźwiękiem sygnalizuje 
zapełnienie zbiornika/worka lub 
zatkanie ssawy. Zapewnia on 

również dodatkową wentylację 
dla silnika, przedłużając jego 

żywotność.

Kaseta zapachowa

Prosta w wymianie kaseta 
zapachowa wypełnia pokój 

delikatnym zapachem podczas 
odkurzania.

Niezniszczalna obudowa

Konstrukcja z super wytrzymałych 
materiałów, wszystkie elementy 

mocowane śrubami zamiast nitów 
dla łatwej obsługi i serwisu.
Funkcja Parking position dla 

bezpiecznej pracy na schodach. 
Koła odporne na uderzenia. 

Tryb cichej pracy

Możesz wybrać tryb pracy: pełna 
moc albo tryb cichy, który pozwala 

pracować nawet w ciągu dnia 
w obiektach biurowych. 

Główne 
cechy



Doskonałe 
narzędzia pracy

Używając odkurzacza i-vac 6 zawsze osiągasz 100% 
doskonałego efektu. Różnorodne narzędzia ssawne zapewnią 
łatwość pracy na każdej powierzchni, na różnych wykładzinach, 
na tapicerce czy w trudno dostępnych miejscach.
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WARANCJA

Specyfikacja techniczna 
 

Waga  6.8 kg

Waga z kablem 7.8 kg

Waga kpl. z opakowaniem 10.8

Wymiary (dł. x szer. x wys.)  39 x 38 x 36 cm

Długość węża 250 cm  

Długość kabla  1500 cm

Pojemność 6 L

Średnica ssawek    32 mm

Zasilanie V  110 V, 115 V, 230 V, 240 V 

Moc silnika  850 W

Poziom hałasu  62 dBA | 58 dBA

Podciśnienie mm H2O 2200 mm H2O

Przepływ powietrza 50 L/sek.  |  52 L/sek.

Zastosowanie Wewnątrz, na sucho

Odłączany kabel zasilający Tak

Materiał PP

Możesz dobrać poziom filtracji od standard, do HEPA, do ULPA.  

i-teamglobal.com

Zapytaj o opcję a la carte. Wersja Private Label dostępna przy zamówieniu 
20 lub 100 szt oraz wielokrotności. 
Stwórz swój odkurzacz, z Twoim logo, nazwą, w Twoim kolorze. 
Buduj swój image z i-vac6.
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