
Bateriový vysavač pro suché sání

TASKI smart Vám přináší:

Kabelem neomezenou manipulaci
Významné zvýšení produktivity
Bezpečné pracovní prostředí
Extrémně tichý provoz

Kabelem neomezená manipulaceKabelem neomezená manipulaceKabelem neomezená manipulaceKabelem neomezená manipulace
Kabelem neomezená manipulace umožňuje použití v mnoha
oblastech bez lehké dostupnosti elektrické přípojky jako jsou
vlaky, výtahy, vstupní haly a velkoplošné kanceláře.
 
Významně zvýšená produktivitaVýznamně zvýšená produktivitaVýznamně zvýšená produktivitaVýznamně zvýšená produktivita
Při použití vysavače TASKI smart můžete ušetřit až 40%
pracovního času ve srovnání s klasickými vysavači.
Odpadají činnosti jako natahování a navíjení kabelu,
zapojení kabelu do různě umístěných zásuvek a potahování
kabelu během provozu.
 
Bezpečné pracovní prostředíBezpečné pracovní prostředíBezpečné pracovní prostředíBezpečné pracovní prostředí
Bezkabelový provoz eliminuje riziko zakopnutí o kabel nebo
zranění způsobené elektrickým proudem, a tím umožňuje
použití vysavače i během pracovní doby. Jeho nízká
hmotnost umožňuje velmi jednoduchou a ergonomickou
manipulaci.

Extrémně tichý provozExtrémně tichý provozExtrémně tichý provozExtrémně tichý provoz
Výjimečně nízká hlučnost - 49 dB dovoluje použití vysavače
v rušných prostorách a na čistění během pracovního dne
aniž byste rušili ostatní.

Technická dataTechnická dataTechnická dataTechnická data
Provozní doba (2 baterie) 40 minut
Typ baterie Ni-MH (suché)
Celková kapacita baterie 6000 mAh
Jmenovité napětí 28,8 V
Využitelný objem 3 l
Hmotnost bez baterií 7,0 kg
Hmotnost při použití (jedna / dvě baterie) 8,5 / 10,0 kg
Filtrace 3 - stupňová,

bezsáčkový systém
Hlučnost 49 dB
Rozměry (D x Š x V) 350x330x380 mm
Délka hadice 2,2 m
Napětí nabíječky 220-240V / 50 Hz
Schválení CE
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TASKI smart
PopisPopisPopisPopis Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Vysavač včetně 2 baterií V7512787

Příslušentsví (hadice, kovová trubice, univerzální hubice) V7512793

Nabíječka V7512788
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Příslušentsví (hadice, kovová trubice, univerzální hubice) V7512793

Nabíječka V7512788

Další příslušenství
PopisPopisPopisPopis Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Baterie V7512792
Štěrbinová hubice V8500550
Prachová kartáčová hubice V8500510
Hubice na čalounění V8500540
Hubice na radiátory V8500520
Trubková hubice V8500530
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Popis vlastností
Nejmodernější bateriová technologieNejmodernější bateriová technologieNejmodernější bateriová technologieNejmodernější bateriová technologie
Bezúdržbové Nikl-hydridové (Ni-MH) baterie zabezpečují stabilní výkon během celého pracovního cyklu a vykazují ideální
poměr mezi specifickou kapacitou a hmotností. Baterie mohou být velmi jednoduše vyměněny, což dodává maximální
flexibilitu a dostatek času pro všechny oblasti použití.
 
Nabíječka s monitorovacím systémem dobíjeníNabíječka s monitorovacím systémem dobíjeníNabíječka s monitorovacím systémem dobíjeníNabíječka s monitorovacím systémem dobíjení
Nabíječka může nabíjet najednou až čtyři baterie, zatímco integrovaný nabíjecí systém (CMS) monitoruje a ukazuje stav
dobíjení každé jednotlivé baterie.
 
Vynikající manévrovatelnostVynikající manévrovatelnostVynikající manévrovatelnostVynikající manévrovatelnost
Umístění baterií ve vysavači poskytuje extrémně nízko uložené těžiště. Spolu s kompaktním tvarem vysavače je tak
dosaženo vynikající manévrovatelnosti. Schopnost vysavače následovat obsluhu zatáhnutím za hadici, stejně tak jako
gumový nárazník, který nezanechává šmouhy, zajistí ideální ochranu zdí, rohů a nábytku.
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