
AS 18 L PC (602021000) Акумуляторний пилосос
18V 2x5.2Ah Li-Ion; Зарядний пристрій ASC 55; Картонна коробка; з ручним очищенням фільтру

№ для замовлення 602021000
EAN (Європейський Номер-товару) 4007430321251

Легкий і компактний акумуляторний пилосос для видалення пилу й тирси, придатний для мобільного використання
Пилосос для сухого прибирання, з промисловим допуском, сертифікований згідно зі стандартом ЄС для пилу класу L
PressClean (очищення під тиском): ручне очищення фільтру сильним повітряним потоком при натисканні кнопки у
відсік накопичення бруду.
З інтегрованою функцією "продування": для видування, сушіння та відведення відпрацьованого повітря
Режим Eco для тривалішого часу роботи без заряджання акумулятора; режим Boost для максимальної потужності
Великий кутовий вимикач для простого увімкнення/вимкнення, також за допомогою ноги
Практичні відділення для зберігання другого акумуляторного блоку, зарядного пристрою, насадок і шланга (3 м)
Компактний MetaLoc-дизайн для встановлення кофрів MetaLoc
Міцний корпус з гумовими протекторами на опорній поверхні забезпечує захист підлоги і запобігає ковзанню
Просте транспортування за допомогою ергономічної ручки або ременя для перенесення
Індикатор ємності акумуляторних блоків на панелі управління пилососом
Технологія Ultra-M для максимальної продуктивності роботи, щадного процесу заряджання акумулятора,
оптимального використання енергії інструментом та тривалого терміну служби

Альтернативне зображення
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Технічні дані

Характеристики

Вид акумуляторного блока Li-Ion

Напруга акумуляторного блока 18 V

Ємність акумулятора 2 x 5.2 Ah

Продуктивність повітря (на турбіні) 2100 l/min

Розрідження повітря 120 hPa (mbar)

Робоча площа фільтра 3600 cm²

Об'єм контейнера 7.5 l

Всмоктувальний шланг, Ø 27 mm

Довжина шлангу 3 m

Вага (з акумуляторним блоком) 7.4 kg

Звукова емісія

Рівень звукового тиску 72 dB(A)

Рівень звукової потужності (LwA) 84 dB(A)

Погрішність виміру К 2.4 dB(A)

Комплект поставки

Всмоктувальний шланг (Ø 27 мм / 3,0 м)

Фільтрувальний мішок з нетканих матеріалів

Всмоктувальна насадка (ширина 120 мм)

Насадка для швів

Ремінь для носіння

2 акумуляторні блоки Li-Power (18 В / 5,2 А*год.)

Зарядний пристрій ASC 55 "AIR COOLED"
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР В УКРАИНЕ:
storgom.ua

ГРАФИК РАБОТЫ:
Пн. – Пт.: с 8:30 по 18:30
Сб.: с 09:00 по 16:00
Вс.: с 10:00 по 16:00

КОНТАКТЫ:
+38 (044) 360-46-77
+38 (066) 77-395-77
+38 (097) 77-236-77
+38 (093) 360-46-77

Детальное описание товара:
https://storgom.ua/product/akkumulyatornyypylesosmetaboas18lpc6020210-0.html
Другие товары: https://storgom.ua/akkumulyatornye-pylesosy.html 
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