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Vysokotlakový čistič

UniversalAquatak
125

Vychutnajte si rýchle, flexibilné
a ľahké čistenie v širokom
rozsahu aplikácií

K produktu
€ 158,99*
* Odporúčaná spotrebiteľská cena vrátane DPH

Hlavné znaky produktu
-

Dýza Trio s vejárovým, rotačným a sústredeným prúdom na univerzálne čistenie
Komfortné, zábavnejšie čistenie s tichším motorom čerpadla
450 ml vysokotlaková dýza na čistiaci prostriedok šetrí čas rýchlou aplikáciou mydla
Teleskopická rukoväť a väčšie kolesá ponúkajú väčšiu mobilitu a jednoduchšie skladovanie
Násuvné spojky a uloženie pištole pre jedinečné pohodlie

Ďalšie prednosti produktu

Rozsah dodávky
-

Vysokotlaková pištoľ Bosch
Násada
Vysokotlaková hadica 5 m
Dýza 3 v 1
Vysokotlaková dýza na čistiaci prostriedok, 450 ml
Vodný filter

Objednávacie číslo: 06008A7A00
EAN-kód: 3165140883610
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Vysokotlakový čistič

UniversalAquatak 125
Technické údaje
Príkon motora: 1.500 W
Max. tlak: 125 bar
Max. prietok: 360 l/h
Teplota vstupnej vody: 40 °C
Schopnosť samonasávania: 0,5 m
Systém s čistiacim prostriedkom: Vysokotlaková pena
Typ motora: Série
Typ čerpadla: Tlaková nádoba 3
Materiál čerpadla: celokovové
Dĺžka kábla: 5 m
Dĺžka hadice: 5 m
Hmotnosť (bez príslušenstva): 6,8 kg
Násady: Násada
Hubice: Dýza 3 v 1
Bubon na hadicu: manuálna

Informácie o hlučnosti/vibráciách
Hodnoty merania zistené podľa EN 60335
Výsledné hodnoty vibrácií (súčet vektorov v troch smeroch).

Hodnota emisie vibrácií ah: 1.3 m/s²
Nepresnosť K: 0.6 m/s²

Namerané hodnoty hlučnosti zistené podľa 2000/14/ES. Úroveň hluku elektrického náradia s hodnotením
A je typicky: hladina akustického tlaku 77 dB(A); hladina akustického výkonu 90 dB(A). Neistota K= 2 dB.

Funkcie
Dýza 3 v 1
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Jediná dýza poskytuje tri čistiace prúdy vody vrátane vejárového, rotačného a sústredeného na
odolnejšie nečistoty

Funkcie
Kompaktný
Pripravený na používanie ihneď po rozbalení
Úložný priestor na všetky doplnky/hadice/káble
Jednoduchá rýchlospojka
Bezpečné uloženie pištole
Samonasávanie/použitie nádrží na vodu
Vodný filter
Celokovové čerpadlo
Sklápacia rukoväť
Systém auto-stop
Vysokotlakový penový systém

