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Стенна кутия за маркуч Gardena Comfort 35 automatic Li 08025-20 - 35м/18V Li-Ion

Стенна кутия за маркуч Gardena Comfort 35 automatic Li 08025-20 - 35м/18V Li-Ion
 - Иновативната кутия за маркуч Comfort 35 automatic за монтиране на стената прави напояването още
по-удобно благодарение на мощната литиево-йонна акумулаторна батерия
- Маркучът може да се изтегли напълно без усилие и да се спре на всяка дължина
- Практичната кутия за маркучи монтирана на стената, може да се завърти на 180°
- Качественият маркуч с диаметър 13 мм (Ѕ \\\") осигурява висок воден поток и оптимална работа с пръскачки
- Мощната, надеждна литиево-йонна акумулаторна батерия гарантира, че маркучът се сменя лесно, надеждно и
равномерно с 1.5 м/сек при натискане на бутон
- Акумулаторната батерия е готова за работа по всяко време и може да бъде извадена и заредена
- Напълно заредена батерия е достатъчна за навиване на 50 пълни дължини на маркуча
- Светодиодите на управляващото устройство показват, когато батерията се нуждае от зареждане или когато
има блокиране
- Манивелата и дръжката за носене могат да се сгъват
- При кратко издърпване на маркуча, заключването се деактивира и благодарение на автоматичното навиване
маркучът лесно се вкарва в кутията, без да се преобръща или наклонява
- Дюзите, пръскачките и миещите четки могат да се съхраняват на стенната конзола, готови за употреба
- Комфортно и бързо развиване и навиване без да се образуват възли
- Системата за навиване на маркуча работи автоматично и плавно
- Интегрирана спирачка, която гарантира контролираното прибиране на маркуча
- Благодарение на плоската стойка за стена и компактните си размери кутията за маркучи не заема много място
- През зимата кутията може да бъде премахната бързо и без усилие от стенната конзола за да не измръзва,
защитено съхранение
- Защита от изтичане на вода след употреба
- Комплектът включва 35 метра качествен маркуч и 2 метров съединителен маркуч
 Капацитет:
- 35 м 1/2&rdquo;-13 мм маркуч
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 Характеристика:
- Батерия: Li-Ion
- Напрежение на акумулатора: 18 V
- Капацитет на акумулатора: 1.6Ah
- Време за зареждане на акумулатора: 
- Маркуч: 35 м маркуч Classic 13 мм (1/2\\\")
- Струйник
- Свързващ маркуч
- Конектори
- Скоба за стена и дюбели
- Размери (ДхШхВ): 590.30х250х540.20 мм
- Тегло: 9.00 кг
 - Производител: Husqvarna AB(publ) - Швеция!
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