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TECHNIKAI ADATOK PRO PRO H14

Volt-Frekvencia 220/240-1-50/60* 220/240-1-50/60*
Max. teljesítmény 800 800
Motor 1 1
Szívási teljesítmény 2000 2000
Légszállítás 40 40
Tartálykapacitás 13 13
Kábel hosszúság 10 15
Zajszint 63 63
A gép méretei (HxMxSz) 360x450x390 354x478x455
Nettó súly

V-fázis-Hz
W-Hp
db
mmH2O
liter/mp
liter
m
dB
mm
Kg 7 7

Kulcsfontosságú tulajdonságok

• Ideális kis területű munkahelyek, vagy akár takarító személyzet számára a kisméretű ipari szintű takarítás elvégzésére.
• Gyors, csendes, strapabíró, alapszintű ipari porszívó.
• Alacsony árával, könnyű kezelhetőségével, és ennek köszönhető hosszú élettartammal ideális választás a napi takarítások elvégzésére.
• Gyorsan lehet felporszívózni nagyobb mennyiségű SZÁRAZ szemetet, port, kavicsot és minden kisebb darabos szemetet
• Segítséget nyújt a hosszú kábel feltekerésében, elrejtésében.
• Most egy mozdulattal megemelkedik a gép teteje, és egy rejtett kábeldob kerül láthatóvá, ahová könnyedén feltekerjük az elektromos kábelt, majd besüllyed a gép testébe.
• A törött kábelek is könnyedén cserélhetővé válnak egy leegyszerűsített bekötési móddal!
• A Piccolo H14 (Hepa változat) az egyik legjobb porszívó nagy terek porszívózására.
• Megbízható partner nagy területek: kórházak, szállodák, iskolák stb. számára. A Piccolo H14 robusztus, stabil és könnyen használható.
• A porzsák nagy kapacitása alkalmassá teszi a porszívót napi használatra.
• A textil porzsák és a hajtogatott Hepa H14 szűrő tanúsítja, hogy az összes részecske 99,995% -át megfogja.
• A H14 szűrő 10-szer nagyobb felbontású, mint a H13 szűrő. - (HEPA változat)
• A H14 szűrőket műtőkben, laboratóriumokban és informatikai géptermekben használják. - (HEPA változat)
• A H14 szűrő képes a 0,005 µm és 0,1 µm közötti méretű vírusok szűrésére is. - (HEPA változat)

* egyéb feszültség kérésre rendelkezésre áll

A Piccolo sorozat professzionális porszívókból áll, több változatban gyártva Pl: H14 és Prime. Ezeket a porszívókat gondosan úgy 
tervezték, hogy kiváló tisztítási eredményeket garantáljanak, miközben rendkívül egyszerű en használhatók. A Piccolo porszívók kompakt
kialakításúak, így nagyon könnyen kezelhető k és szállíthatók. A Piccolo termékcsalád megkülönböztető képessége egy olyan porszívó, 
amely alkalmas olyan helyeken történő munkavégzésre, ahol elengedhetetlen a zajszint, a levegő minő sége és az egyszerű  használat.

Ezek a professzionális porszívók tökéletes választást jelentenek a takarító vállalatoknak, valamint az egészségügyben, az egészségügyben, 
a HoReCa, a kiskereskedelem, valamint a jólét és sport területén.

TMB Piccolo PRO

Szűrő típusa papír HEPA patronszűrő
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