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A kép illusztrációként szolgál. 

A Nilfisk VP600 akkumulátoros porszívó egy rugalmas, kétsebességes
gép, amely növeli a termelékenységet - köszönhetően a vezeték nélküli
mobilitásnak és akár 60 percig tartó üzemidőnek. Mindössze 40 perc
töltési idő szükséges a non-stop tisztítás érdekében, a gép két 36V-os
lítium akkumulátor között vált át.
Ha nehéz feladatokkal szembesül, és extra energiát igényel - csak
aktiválja a boost funkciót, és a VP600 akkumulátor megfelel a legjobb
vezetékes porszívóknak.

A Nilfisk VP600 akkumulátor egyszerűen mozgatható, és nincs szüksége
áramra - és a lehető legalacsonyabb zajszintet kínálja - a Nilfisk VP600
akkumulátor vonzó választás sok vendég, látogató esetén a gondtalan és
biztonságos takarításhoz. Ezáltal a gép ideális az olyan alkalmazásokhoz,
mint pl. vonatok belseje, buszok, repülőgépek, üzletek, gyorséttermek,
mozik és hasonló helyiségek.

• Magas termelékenység, akár 60 perc üzemidővel
egy teljesen feltöltött akkumulátor segítségével

• Az akkumulátor gyors töltése mindössze 40 perc, így folyamatosan
képes működni két akkumulátor használatával

• Kiváló tisztítási teljesítmény teljesítménynövelő funkcióval a nagy tisztításhoz
• Az akkumulátorral történő működtetés nagyobb szabadságot és mobilitást kínál a tisztításhoz bárhol,, ahol nincs lehetőség áramfelvételre és a

kábelek visszahúzására vagy visszacsatolására
• Biztonságos tisztítási környezet, amely nem veszélyezteti a vendégeket vagy a kezelőket a kábelen keresztül
• Optimalizált akkumulátor kapacitás: Az intelligens Nilfisk technológia mind a működés, mind a töltés során figyeli a 36V-os lítium akkumulátorokat
• A legjobb zajszint mindössze 56 db (A) lehetővé teszi a költséghatékony nappali tisztítást

● Alaptartozékok

Alaptartozék Cikkszám Min.
mennyiség VP600 Battery

GégecsőGégecsőGégecsőGégecső

GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE 147 0765 500 0 ●

Felszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathoz

Multi felszívófej 32MM 140 6700 540 0 ●

Kerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fej

KEFÉS FEJ 140 8244 500 0 ●

SzűrőzsákSzűrőzsákSzűrőzsákSzűrőzsák

Zsákszűrő 107413056 0 ●

HEPA szűrőHEPA szűrőHEPA szűrőHEPA szűrő

Általános használatú porszívók VP600 BATTERY
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Alaptartozék Cikkszám Min.
mennyiség VP600 Battery

HEPA szűrő 147 1250 600 0 ●

CsőCsőCsőCső

TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU. 011 8130 500 0 ●

Model VP600 Battery

Cikkszám 41600821

TERMÉK JELLEMZŐK

Porzsák (1 db) ●

Akkumulátoros üzemeltetésű változat ●

Ergonomikus fogantyú ●

HEPA H13 főszűrő ●

Technikai jellemzők VP600 Battery

Csatlakozó típusa EU

Földelt Class II

Akkumulátor kapacitás (AH/5) 7.8

Feszültség (V) 36

Akkumulátor töltési ideje (perc) ≤ 40

Akkumulátor munkaideje (perc) 60/30

Ip védelmi besorolás IP20

Névleges teljesítmény (W) 650

Energiafogyasztás (W) 190/465

Akkumulátor típusa Lithium Ion

Szívóteljesítmény a cső végén (W) 45/116

Légszállítás (L/SEC) 21.7/26.7

Zajszint 1.5m-nél fejjel (DB(A)ISO 11203) 56/61

Porzsák térfogat (L) 10

Főszűrő felülete (CM²) 2400

Szűrők száma 2

Hosszúság x szélesség x magasság (MM) 480x300x270

Tömeg (KG) 7.2

Tömeg akkumulárorral együtt (KG) 10

Szűrő típusa H13

Általános használatú porszívók VP600 BATTERY
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● Alaptartozékok, ○ Kiegészítő tartozékok, □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség VP600 Battery

CsőCsőCsőCső

HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNIUM 011 6431 500 0 ○

TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU. 011 8130 500 0 ●

GégecsőGégecsőGégecsőGégecső

GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE 147 0765 500 0 ●

KombifejKombifejKombifejKombifej

Kombi felszívófej /RD295 D32/ 140 8492 520 0 ○

Felszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathozFelszívófej kemény padozathoz

Felszívófej kemény padlóhoz 350MM 107413080 0 ○

Multi felszívófej 32MM 140 6700 540 0 ●

Kerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fejKerek felszívó fej

KEFÉS FEJ 140 8244 500 0 ●

HEPA szűrőHEPA szűrőHEPA szűrőHEPA szűrő

HEPA szűrő 147 1250 600 0 ●

HEPA szűrő H14 kpl. 107409854 0 ○

SzűrőzsákSzűrőzsákSzűrőzsákSzűrőzsák

Általános használatú porszívók VP600 BATTERY
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Tartozékok Cikkszám Min.
mennyiség VP600 Battery

Zsákszűrő 107413056 0 ●

ZsákZsákZsákZsák

Porzsák, gyapjú 10db 107413076 0 ○

Porzsák, papír 10db 107413077 0 ○

Általános használatú porszívók VP600 BATTERY


