
TASKI® jet 38 Professzionális állóporszívók
Legfontosabb tulajdonságok
•	 Erőteljes és hatékony működés
•	 Sokoldalúság
•	 Jobb levegőminőség
•	 Könnyű és kényelmes szállítás

Erőteljes és hatékony működés
A kétmotoros TASKI jet 38 kiváló levegőáramlást biztosít, míg a nagy 
sebességű kefék mechanikusan eltávolítják a piszkot a szőnyeg szálai 
közül. Ennek köszönhetően a szőnyegek kiválóan tiszták lesznek. 
A gép könnyű súlya és egyszerű irányíthatósága lehetővé teszi az 
eredményes és kényelmes takarítást.

Sokoldalúság
A TASKI jet 38 vízszintes pozícióban is használható, az ágyak és 
egyéb bútorok alatti területek takarítására. A rugalmas gégecsőnek, a 
teleszkópos csőnek és a réstakarító fúvókának köszönhetően, a padló 
feletti területeken is használható. A kefe magassága könnyen állítható, 
így minden fajta szőnyeget hatékonyan képes kitisztítani.

Jobb levegőminőség
A TASKI jet 38 modern, 5 fokozatú szűrőrendszerrel rendelkezik, 
amely dupla szűrős porzsákot, mosható szűrőt, kibocsátott levegő 
szűrőt és karbon kefe szűrőt is tartalmaz. Opcionálisan HEPA-szűrő is 
rendelkezésre áll.

Könnyű és kényelmes szállítás
 A TASKI jet 38 stabil és ergonomikus, két pozícióban állítható 
fogantyújának köszönhetően igen felhasználóbarát.  A gép kompakt 
kialakítása, a könnyű súlya és a kényelmes használatra tervezett 
tolókarja lehetővé teszi a könnyű szállítást egyik szobából a másikba, 
valamint lépcsőkön is. 



www.sealedair.com
©	2014	Sealed	Air	Corporation,	Minden	jog	fenntartva.	25572	hu	09/14

Kiszerelés

Termék Cikkszám

TASKI jet 38 7516255

Egyéb jellemzők

A géphez tartozó portalanító és réstisztító fejek a géphez rögzíthetők, így mindig kéznél 
vannak.

Az ergonomikus, állítható magasságú fogantyú kézvédővel és teleszkópos csővel (1 
cm-es beállítás) lehetővé teszik a fáradtságmentes működést.

Könnyű karbantartás: A kefét szerszám nélkül ki lehet cserélni, a figyelmeztető fény 
jelzi, ha a porzsák megtelt vagy a kefe beállítása nem megfelelő.

A TASKI jet 38 porszívókat hosszú élettartamú, ütésálló ABS-ből gyártják.
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Technikai adatok

Terméknév TASKI jet 38 Terméknév TASKI jet 38

Munkaszélesség 38 cm Méretek (H x Sz x M) 26 x 38 x 120 cm

Porzsák kapacitása 4L száraz por Hálózati kábel hossza 10 m

Súly hálózati csatlakozóval 7.8 kg Kefesebesség 5,000 rpm

Zajszint 69 dB(A) Kefe állíthatósága 1 – 10 mm között állítható

Zajkibocsátási szint 81 dB Szűrőrendszer 5 lépéses

Névleges fogyasztás 900 W Érintésvédelmi osztály II

Szívóerő 16 kPa Jóváhagyások CE/CB Test cert./NEMKO/

Szállított levegő max. mennyisége 45 l/mp cETLus

Kiegészítők SKU
Radiátortisztító fej 4080220

Kárpittisztító fej 4080230

Dupla szűrős papír porzsák (10 db) 8502160

Motorvédő szűrő (10 db) 8503640

Kibocsátott levegőszűrő (5 db) 8505110

HEPA szűrő 8505180

Tapi deo (légfrissítő granulátum porszívóhoz, 5 x 8 db) 7513349


