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Професионална акумулаторна прахосмукачка Karcher T 9/1 Bp 1.528-111.0 - 36 V Li-Ion

Професионална акумулаторна прахосмукачка Karcher T 9/1 Bp 1.528-111.0 - 36 V Li-Ion
 - Нашата нова акумулаторна прахосмукачка T 9/1 Bp обединява без усилия безкабелна гъвкавост с мощност и
качество на почистването на електрическа сухо смукачка.
- Високоефективната литиево-йонна акумулаторна батерия позволява работно време от 26 минути (с
eco!efficiency 43 минути) - достатъчно време за интензивни почистващи механизми.
- При нужда акумулаторната батерия може да бъде сменена лесно и просто по всяко време, така че нищо не
възпрепятства също и по-продължителните работни интервали.
- Здравият и тих уред е специално предназначен да покрие изискванията на хотели и магазини за търговия на
дребно и може да се използва също по време на присъствието на клиенти.
- Освен това акумулаторната прахосмукачка е идеално подходяща за фирми за почистване на сгради и
транспортни предприятия - например за бързо почистване между редовете в превозното средство.
- Разбира се принадлежностите също са включени серийно. Освен това се предлагат акумулаторна батерия,
устройство за бързо зареждане, както и устойчива на скъсване филтърна торбичка от флис, която може да
поеме двойно количество отпадъци в сравнение с конвенционалните хартиени филтри.
 Параметри:
- Батерия: Li-Ion  
- Напрежение на акумулатора: 36 V 
- Максимална мощност: 730 W
- Номинална мощност: 650 W
- Обем на контейнера: 9 L
- Вакуум: 207 mbar
- Ниво на шума: 62 dB  
- Размери (Д х Ш х В): 419,3 x 324,7 x 381,1 mm  
- Аксесоари: Акумулаторни батерии, Изсмукващ маркуч, 2.5, Телескопична изсмукваща тръба, Стандарт,
Филтърна торбичка, Влакна, Перящ се найлонов филтър (главен филтър), Превключваща се дюза за почистване
на подове, 290, Система с клип за удължаване на маркучи, Зарядно устройство за акумулаторни батерии 
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- Тегло: 7.5 kg
 Гаранция на физически лица: 2 години
Гаранция за юридически лица: 1 година
 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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