VP600

Wydajny i oszczędny

Przemyślany schowek na akcesoria

Wylotowy filtr HEPA H13 zamontowany jest
standardowo

Magnetyczne zaczepy pewnie i solidnie
utrzymują pokrywę

Oszczędność i wydajność czyszczenia
- przyciągający magnetyzm!

Nilfisk VP600 jest wydajnym i zaawansowanym modelem,
który umożliwia oszczędne czyszczenie w takich
obiektach jak hotele, restauracje, biura oraz zakłady
opieki zdrowotnej. Odkurzacz ten oferuje szeroką gamę
korzyści, spośród których Klient może wybrać dogodne
dla siebie rozwiązania. Dzięki możliwości wyboru
odpowiedniego mocowania przewodu zasilającego
czas obsługi i sam proces czyszczenia uproszczone są
do minimum. Szeroki pakiet korzyści oraz inteligentne
rozwiązania są tym, czego Klienci oczekują od
odkurzaczy firmy Nilfisk.

• Silnik o mocy 350/800 W o klasie energetycznej A
• Funkcja zwiększania mocy służąca do optymalizacji
zużycia energii oraz procesu czyszczenia
• Wylotowy filtr HEPA montowany standardowo
• Nowe magnetyczne zamknięcie zbiornika zapewnia
niezawodność oraz łatwość użytkowania
• Dostępne warianty ze standardowym przyłączem
przewodu zasilającego, przewodem odłączanym lub
zwijanym automatycznie
• Najcichszy w swojej klasie

Modułowość zapewnia nie tylko elastyczność wyboru,
ale również utrzymanie i serwisowanie maszyny przez
długie lata. W przypadku, gdy przewód elektryczny
będzie zużyty lub zostanie uszkodzony, można go
łatwo wymienić na nowy, dzięki czemu nie występuje
konieczność wyłączania maszyny z użytku.

Moduły z różnymi rodzajami mocowania przewodu zasilającego:
zwijany, mocowany na stałe i odłączany

Dostarczamy to czego oczekujesz
Niski poziom hałasu tego urządzenia jest praktycznie nie do pobicia! Czyszczenie dzienne, pozwalające obniżyć koszty, stało się faktem. Teraz bez
przeszkadzania Twoim Klientom cicho i sprawnie posprzątasz pokój i lobby hotelowe, biuro albo butik

Dane Techniczne
Jednostka

Numer katalogowy
Klasa energetyczna
Roczne zużycie energii

kWh/rok

A

VP600 BASIC

VP600 STD2

VP600 STD3

107412036

41600803

41600804

23

A

15

A

15

Klasa skuteczności odkurzania dywanów

na

E

E

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych

D

B

B

Klasa reemisji kurzu

A

A

A

Poziom mocy akustycznej IEC/EN 60335-2-69)

(dB(A)

71

66

66

Moc znamionowa

W

800

350/800

350/800

Moc ssania przy dyszy

W

175

75/175

75/175

Przepływ powietrza

l/sec.

30

24/30

24/30

Podciśnienie przy dyszy

kPa

22

15/22

15/22

Poziom ciśnienia akustycznego BS5414

dB(A)

54

47/54

47/54

Pojemność worka

litre

10

10

10

HEPA H13

cm2

Tak

Tak

Tak

Długość kabla

m

10 (Mocowany na stałe)

15 (Odłączany)

10 (Nawijacz)

Długość x szerokość x wysokość

cm

48x30x27

48x30x27

48x30x27

Ciężar samego urządzenia

kg

7

7

8

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.
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