i-vac 9B

®

Wolność
zasilana
baterią

Odkurzanie bez kabla
– doskonałe
Sprawdzona konstrukcja teraz w wersji
i-vac 9B zaskakuje użytkowników
doskonałą mobilnością oraz wielką mocą.
Moduł zasilania i-power 14 zapewnia
dłuższą pracę niż jakikolwiek inny
bezprzewodowy odkurzacz na rynku.

Baterie i-power 14
System 2-bateryjny zapewnia długi czas pracy:
40 minut ( jedna bateria i-power 14) lub
80 minut (dwie baterie i-power 14).
Już nigdy nie będziesz uwiązany kablem!

Główne
cechy

Superładowanie baterii
Baterie i-power mogą być teraz
ładowane przy pomocy nowej super
szybkiej ładowarki Smart. Ładowanie
jest teraz szybsze niż kiedykolwiek,
aby zapewnić pełną gotowość
do pracy!
Ładowarki Smart
System ładowania zabezpiecza
przed przeładowaniem baterii,
wydłużając ich żywotność. System
ma wbudowany wskaźnik poziomu
naładowania.
Opcjonalna super szczotka i-brush
To doskonałe narzędzie wyczesuje
i usuwa brud z dywanów.
Zasilane bateryjnie.

Silnik wysokiej wydajności
Mocny silnik zapewnia ponad
80% siły ssania w stosunku do
tradycyjnego silnika zasilanego
kablem, przy pełnej swobodzie
przemieszczania się.

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

DC 24v

Waga

6.0 Kg

Moc (Watt)

180 W

Materiał

PP

Poziom hałasu

50 dB

Średnica ssawek

32 mm

Szerokość robocza

300 mm
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Możesz wybrać poziom filtracji od standard do
HEPA, do ULPA. Dostępna opcja Private Label
przy ilości 20 i 100 szt.
Stwórz swój odkurzacz z Twoją nazwą, logo
i w Twoim kolorze. Buduj swój image z i-vac 9b.

Waga

7 kg

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

45 x 45 x 41 cm

Długość węża

250 cm		

Pojemność

9L

Średnica ssawek

32 mm

Poziom hałasu

58 dBA

Podciśnienie

1250 mm

Przepływ powietrza

40 L/sek.

Zastosowanie

Wewnątrz, na sucho

System baterii

i-power 9 or 14 battery*

Battery spec i-power 9

24 V 8.8 Ah

Battery spec i-power 14

25.2 V 14 Ah

Czas pracy 1 bateria i-power 9

30 minut

Czas pracy 2 baterie i-power 9

60 minut

Czas pracy 1 bateria i-power 14

40 minut

Czas pracy 2 baterie i-power 14

80 minut

Typ ładowarki

Zewnętrzna

Ładowarka

110-240V, 50/60Hz

Materiał

PP

* Bateria i ładowarka mogą być zamówione oddzielnie.
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