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Akumuliatoriniai lauke
naudojami valymo
įrenginiai

Fontus

Laisvė valyti: bet kur ir bet kada

Į gaminio puslapį
€ 299,99*

* Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM

Pagrindinės gaminio savybės
- Nešiojamasis plovimo įrankis užduotims namuose ir kelionėse: galima naudoti ir neturint prieigos prie
vandentiekio ir elektros maitinimo lizdo
- Daugiafunkcis įrenginys: keturi srovės režimai, reguliuojamas vandens slėgis ir „SmartBrush“
- Ištraukiama rankena ir tvirti ratai: greita sąranka, daugiau manevringumo
- Puikiai tinka plauti dviračius, sodo baldus, vazonus, botus ir šunis
- Ypatingam patogumui: priedų dėklas ir naudojamo pistoleto laikiklis
- „Syneon Chip“ mikroschema reguliuoja galią užtikrindama optimalų efektyvumą ir ilgesnį veikimą
- „Power for ALL“: vienas akumuliatorius visai „Home & Garden“ įrankių sistemai

Kiti gaminio privalumai

Komplekto sudėtis:
-

Elektrinis dažų purkštuvas
SmartBrush
Žarna, 4 m
Vandens filtras
1 akumuliatorius PBA 18V 2.5Ah W-B
Įkroviklis AL 1815 CV

Gaminio numeris: 06008B6000
EAN kodas: 3165140909075
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Akumuliatoriniai lauke naudojami valymo įrenginiai

Fontus
Techniniai duomenys
Maks. slėgis: 15 barų
Spaudimo nustatymai: žemas, vidutinis ir turbo
Srauto diapazonas, nuo: 1,5 l/min
Srauto diapazonas, iki: 3,1 l/min
Srauto diapazonas: 1,5 - 3,1 l/min
Akumuliatoriaus įtampa: 18 V
Akumuliatoriaus talpa: 2,5 Ah
Akumuliatoriaus veikimo laikas: iki 60 min.
Akumuliatoriaus įkrovimo laikas: 105 min
Bakelio dydis: 15 l
Žarnos ilgis: 4 m
Svoris (be papildomos įrangos): 9,8 kg
Aukštis: 645 mm
Plotis: 395 mm
Gylis: 320 mm
Gaminio matmenys (A x P x G): 645 x 395 x 320 mm

Informacija apie triukšmą ir vibracij
Matavimų vertės nustatytos pagal EN 60335
Vibracijos bendrosios vertės (trijų krypčių atstojamasis vektorius).

Vibracijos emisijos vertė ah: 0.0 m/s²
Nežinomumas K: 1.5 m/s²

Triukšmo matavimų reikšmės nustatytos pagal 2000/14/EB. Tipinis elektrinio įrankio A kategorijos
triukšmo lygis: garso slėgio lygis 61 dB(A); garso stiprumo lygis 74 dB(A). Paklaida K= 3 dB.

Funkcijos
Akumuliatoriaus įtampa
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18 V

Funkcijos
Galima naudoti iškart vos išpakavus
Dėtuvė visiems priedams / žarnai / laidams
Paprastas, greitas prijungimas
Saugus veikiančio įrenginio pistoleto laikiklis
Vandens filtras
Teleskopinis kotas

