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Vysávač na suché
vysávanie

EasyVac 3

Tento prenosný priestorovo
úsporný vysávač umožňuje
čistenie aj na cestách

K produktu
€ 99,99*
* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu
-

Jednoducho sa prenáša a skladuje vďaka kompaktnej ľahkej konštrukcii
Pre pohodlné skladovanie možno všetko príslušenstvo pripojiť k vysávaču
Pri používaní s elektrickým náradím sa automaticky zapína a vypína
Čistenie suchých materiálov, v aute, v dome alebo počas pílenia a brúsenia

Ďalšie prednosti produktu
- Umožňuje pracovať flexibilne, a to aj na ťažko dostupných miestach vďaka dýze s úzkou štrbinou
a 2,2 m dlhej hadici
- Pripojenie elektrického náradia k vysávaču umožňuje vysávač zapínať a vypínať automaticky, keď je
v prevádzke aj príslušné náradie
- Kompletná ponuka príslušenstva umožňuje použitie na celý rad aplikácií a na vysávanie rôznych
materiálov
- Optimálna veľkosť kontajnera na prácu s elektrickým náradím

Rozsah dodávky
-

Štrbinová hubica (2 609 256 F26)
Extrakčný adaptér (2 609 256 F28)
Plochý skladaný filter (2 609 256 F36)
Hubica na podlahu (2 609 256 F25)
Papierové filtračné vrecko (2 609 256 F34)
Predradený filter (2 609 256 F37)
2,2 m hadica, Ø 35 mm (2 609 256 F29)

Objednávacie číslo: 06033D1000
EAN-kód: 3165140873925
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Vysávač na suché vysávanie

EasyVac 3
Technické údaje
Sací výkon: 170 Vzduch W
Príkon: 700 W
Max. prietok vzduchu (turbína): 35 l/s
Max. vákuum (turbína): 240 mbar
Objem nádobky: 2,1 l
Hmotnosť: 4,3 kg

Informácie o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty merania zistené podľa EN 60745
Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Hodnota emisie vibrácií ah: 2.5 m/s²
Nepresnosť K: 1.5 m/s²

Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením A je typicky: hladina akustického tlaku 73 dB(A); hladina
akustického výkonu dB(A). Neistota K= 3 dB.

Funkcie
Automatika na diaľkové zapínanie
Zásuvka na hornej časti

