TASKI® vento 15S
TM

Hálózati üzemű porszívó
A TASKI vento 15S előnyei:
• Hatékony működés, könnyű irányíthatóság
• Tisztább levegő
• Egyszerű és kényelmes működtetés
• Használatot megkönnyítő funkciók
Hatékony működés, könnyű irányíthatóság
A hátsó, rögzített kerekek és a két szabadon forgó görgő biztosítják a
porszívó teljes stabilitását és könnyű irányíthatóságát.
Az új padlótisztító fej könnyedén siklik a padlófelületeken, így
segítségével még hatékonyabban gyűjthető össze a por.
Tisztább levegő
A TASKI vento porszívók egyedülálló szűrőrendszerrel rendelkeznek,
melynek részei az eldobható gyapjú porzsák, a szűrővédő, a motorvédő
szűrő és az opcionális légkimeneti szűrő.
A TASKI vento 15S HEPA szűrő szintén elérhető, mint extra tartozék.
Ezek a tartozékok jobb levegőminőséget biztosítanak a felhasználás
során- és után egyaránt, valamint növelik a motor élettartamát.
Egyszerű és kényelmes használat
A korszerű kialakításnak köszönhetően a gépfedél egyszerűen
felnyitható, a porszívó bekapcsoló-gombja lábbal működtethető, a kábel
pedig könnyedén feltekerhető.
Használatot megkönnyítő funkciók
A tartozékok gépfedélen történő rögzíthetősége megkönnyíti azok
tárolását, a kábeltartó pedig helyet biztosít a kábel részére.

TASKI vento 15S
Technikai adatok
Porzsák kapacitása

15 liter

Hálózati csatlakozó hossza

10.5 m

Porzsák típusa (gyapjú / papír)

Mindkettő

Szívócső hossza

2.2 m

Névleges fogyasztás

1000 W

Szívófej

Fém

Hálózati feszültség

220/240 V

Munkaszélesség

280 mm

Súly hálózati csatlakozóval

8 kg

Méretek (h x sz x m)

420x390x480 mm

Zajszint

61 dB(A)

Érintésvédelmi osztály

II

Zajkibocsátás

76dB

Légkimeneti szűrő opció

van

Max. szívóerő

22 kPa

Hepa szűrő

van

Max levegőszállítás

61 l/sec

Jóváhagyások

CE

Szűrési szintek

3 (a légkimeneti- és a HEPA
szűrővel 5)

Termék

Cikkszám

TASKI vento 15S

7522821

Accessories
Eldobható gyapjú porzsák (10 db)

7514804

Eldobható papír pozsák (10 db)

7514888

Szűrőkorong szett (10 db)

4091150

Kibocsátott levegő szűrő

7514883

MiMikroszűrő (HEPA) készlet (kibocsátott levegő szűrővel)

7514884

Mikroszűrő (HEPA)

7514885

Standard kiegészítő készlet 32mm

7522837

Teleszkópos cső (32mm)

7514937

Szívócső (3 részes)

7515055

Standard szívófej RD

7523107

Prémium szívófej RD

7523260

Kiegészítő készlet (Saroktisztító fej, Kefés szívófej padlóhoz)

7514889

Kefés szívófej padlóhoz

8500510

Radiátortisztító fej

8500520

Csőtisztító fej

8500530

Kárpittisztító fej

8500540

Saroktisztító fej

8500550

Turbó szívókefe (8500740-nel együtt használva)

8502000

Power szívókefe (8500740-nel együtt használva)

7510437

Gégecső 2m

8500730

Kúpos csatlakozó

8500740

15 méteres leválasztható hálózati kábel

7514936
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