Seria VP300

Niezawodny odkurzacz do
codziennego sprzątania
- ergonomiczny i lekki

VP300 można bezpiecznie przenosić jedną ręką dzięki wygodnemu uchwytowi

Dyskretny system przechowywania zapewnia
łatwy dostęp do dysz za każdym razem

Uniwersalny odkurzacz do
codziennego użytku
Wydajne czyszczenie za każdym razem

Seria odkurzaczy Nilfisk VP300 to podstawowe, dobrze
zbudowane i trwałe urządzenia, które doskonale nadają
się do całodziennego sprzątania. Jest to doskonały
wybór do czyszczenia biur, pokoi hotelowych, punktów
sprzedaży detalicznej oraz podobnych obiektów o
lekkim i średnim stopniu zabrudzenia.

Podwójna prędkość pozwalająca na pracę
przy różnych zastosowaniach

Seria odkurzaczy VP300 posiada najwyższy poziom
filtracji powietrza, gdyż oferuje filtr wydechowy
HEPA H13 w standardzie. Pozwala to na utrzymanie
wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniu.
Odkurzacz VP300 dostępny jest w różnych wariantach,
aby zawsze zapewnić odpowiedni wybór do
dokładnego sprzątania. Nowy model VP300 ECO poza
energooszczędnością i doskonałą wydajnością oferuje
także bardzo niski poziom hałasu pozwalający na
codzienną pracę w ciągu dnia.
Łatwe w obsłudze urządzenia serii VP300 odznacza:
• Najlepszy w tej klasie poziom napełnienia worka
oznaczający mniej przerw obsługowych.
• Mały ciężar wynoszący zaledwie 5 kg ułatwiający
poruszanie się z miejsca na miejsce.
• Niski poziom ciśnienia akustycznego (od 58 dB (A)),
który sprawia, że odkurzacz nadaje się do pracy w
ciągu dnia.
• Bezpieczny i łatwy dostęp do akcesoriów oraz łatwe
przechowywanie kabla.

Odłączany, pomarańczowy przewód w
niektórych wariantach

Wysoki poziom filtracji z filtrem wydechowym
HEPA w standardzie

Wyjątkowy odkurzacz w
przystępnej cenie

Wygodny system postojowy

Odłączany, pomarańczowy
przewód w niektórych wariantach

Uchwyt do przechowywania
przewodu

Solidny i wytrzymały włącznik

Odłączany, pomarańczowy
przewód w niektórych wariantach

Ergonomiczny uchwyt
zapewniający wygodne i
bezpiecznie przenoszenie

Osłona tylnych kół

Filtr wydechowy HEPA

Dyskretne i niezawodne schowki na akcesoria między tylnymi
kołami

Zderzak ochronny
niepozostawiający śladów

Dane techniczne
Opis

Jednostka

VP300 Eco HEPA

VP300 HEPA

VP300 HEPA

VP300 HEPA Basic

107415311

41600870

41600871

107415322

Roczne zużycie energii (kWh/rok)

14

25

32

32

Klasa skuteczności odkurzania dywanów

C

nie dotyczy

C

C

Klasa skuteczności odkurzania podłóg
twardych

B

C

C

C

Klasa reemisji kurzu

A

A

A

A

Poziom mocy akustycznej
(dB(A) IEC/EN 60335-2-69)

69

73/70

73/70

73

Nr referencyjny

Moc znamionowa

W

400

800/400

800/400

800

Moc ssąca przy końcu rury

W

110

215/110

215/110

215

Przepływ powietrza

l/sec

25

32/25

32/25

32

Podciśnienie przy ssawie

kPa

15

22/15

22/15

22

Poziom ciśnienia akustycznego

dB(A)

58

62/58

65/58

62

Pojemność worka na kurz

l

10

10

10

10

Długość przewodu

m

10

15

10

10

Powierzchnia filtra głównego

cm2

2400

2400

2400

2400

Długość x szerokość x wysokość

cm

39.5x34x39

39.5x34x39

39.5x34x39

39.5x34x39

Masa

kg

5

5.5

5.5

5.5

Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.
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