
Kabelový vysavač pro suché vysávání

TASKI vento 15 Vám přináší:

víceúčelovou rukojeť
vylepšenou filtraci vzduchu
kolečkový systém pro jednoduchou manipulaci
mnoho dalších výhod

 
 
Víceúčelová rukojeť Víceúčelová rukojeť Víceúčelová rukojeť Víceúčelová rukojeť 
Vysoce funkční design rukojeti umožňuje snadné otvírání
stroje. Dále je zabudován ergonomický pedál pro zapínání/
vypínání stroje a držák pro pohodlné ukládání kabelu.
 
Vylepšená filtrace vzduchuVylepšená filtrace vzduchuVylepšená filtrace vzduchuVylepšená filtrace vzduchu
Stroj využívá nejlepší průmyslový filtrační systém skládající
se z jednorázového vlněného sáčku, filtrové tkaniny, filtru na
ochranu motoru a volitelného výfukového filtru. Jako další
extra variantu lze použít filtraci HEPA. Použití tohoto
systému vede k příjemně profiltrovanému vzduchu během a
po vysávání a k prodloužení životnosti motoru.

Kolečkový systém pro jednoduchou manipulaciKolečkový systém pro jednoduchou manipulaciKolečkový systém pro jednoduchou manipulaciKolečkový systém pro jednoduchou manipulaci 
Použitím dvou pevných zadních a dvou otočných koleček je
dosaženo maximální stability a ovladatelnosti stroje.
 
Další výhodyDalší výhodyDalší výhodyDalší výhody
Nové Vento 15 je vybaveno nástavcem pro snadné uložení
příslušenství. Velkou výhodou je také držák na zajištění
odnímatelného kabelu. TASKI Vento 15 je standardně
dodáváno včetně sady příslušenství (štěrbinová hubice
a hubice na prach - kartáč).

Technické údajeTechnické údajeTechnické údajeTechnické údaje
Objem prachového sáčku 15 litrů
Druh sáčku papírový / vlněný
Příkon 1000 W
Napětí 220/240 V
Váha (vč. kabelu) 8 kg
Hlučnost 61 dB(A)
Podtlak 22 kPa
Max. proudění vzduchu 61 l/sek
Stupně filtrace 4 ( 6 včetně výfuku a

varianty HEPA )
Délka kabelu 10.5 m
Délka hadice 2.2 m
Sací trubice kov
Šířka nástavce 300 mm
Rozměry 420x390x480 mm
Stupeň ochrany II. stupeň
Možnost volby výfukového filtru Ano
HEPA varianta Ano
Osvědčení CE
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TASKI vento 15
ModelModelModelModel Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

TASKI vento 15 V7514410TASKI vento 15 V7514410

Příslušenství / náhradní díly
PříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenstvíPříslušenství Katalogové čísloKatalogové čísloKatalogové čísloKatalogové číslo

Jednorázové vlněné sáčky (balení 10ks) V7514804
Jednorázové papírové sáčky (balení 10ks) V7514888
Výfukový filtr V7514883
Mikrofiltr (HEPA) filtrační sada (včetně výfukového filtru) V7514884
Mikrofiltr (HEPA) V7514885
Sada příslušenství (štěrbinová hubice, hubice na prach - kartáč) V7514889
Teleskopická tyč (32mm) V7514937
15 metrů dlouhý odnímatelný kabel V7514936
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