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Професионална промишлена прахосмукачка Karcher CV 30/1 1.023-116.0 - 850 W

Професионална промишлена прахосмукачка Karcher CV 30/1 1.023-116.0 - 850 W
 - Мощната прахосмукачка за килими CV 30/1 обединява професионално изсмукване, изчеткване и поддръжка в
един уред.
- Дали в магазини, изложбени зали, билетни центрове, болници, старчески домове, хотели, заведения или в
домакинството 
- Благодарение на своята работна ширина от 300 mm се почистват и по-големи площи само с едно движение.
- Метална плъзгаща пластина се грижи за продължителния експлоатационен живот.
- Двете стабилни подвижни връзки между главата на четката и засмукващата част издържат и на екстремни
натоварвания и подчертават високото качество на уреда.
- Главата на четката и дръжката са с възможност за настройка на оптималната работна височина.
- Когато големи парчета блокират четките, валякът се изважда благодарение на патентования центробежен
куплунг.
- С изваждащата се тръба (с интегриран разпъващ се маркуч) могат да се достигнат всички ръбове, лайстни,
ниши, ъгли.
- При нужда стандартната четка се сменя бързо например с по-твърда четка (допълнителен аксесоар).
- При почивка автоматичната система за освобождаване на четката предотвратява промяна на формата на
четката, както и повреждане на килима.
 Параметри:
- Мощност: 850 W  
- Напрежение: 230V/50Hz  
- Дебит на въздуха: 43 l/s   
- Вакуум: 193 mbar     
- Стандартна номинална ширина: 35 mm   
- Обем на контейнера:  5.5 L       
- Ниво на шума: 66 dB    
- Размери (Д х Ш х В): 320 x 310 x 1220 mm  
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- Аксесоари: Сюза за почистване на фуги, Дюза за почистване на меки мебели, Изсмукваща тръби, свалящи се,
Разпъващ се маркуч за изсмукване, Филтърна торбичка, Влакна, Показател за състоянието на филтъра,
Ръкохватка с регулиране на височината, Валяк с четки, стандартен, 1
- Тегло: 8.4 kg  
 Гаранция на физически лица: 2 години
Гаранция за юридически лица: 1 година
 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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