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Könnyű, fürge, sokoldalú

AERO BP 
Háti porszívók



TASKI AERO BP B Li-Ion PLUS 7524708
TASKI Li-Ion battery 36 V 6 Ah 7524166

Model5 Article code
TASKI AERO BP Wheel Conversion Set 7524499

TASKI AERO BP Disposable Fleece Bags 
(10 pc) 7524500

TASKI AERO BP Motor Foam Filter (1 x 5) 7524501
TASKI AERO BP HEPA/EPA Filter 8505180
TASKI AERO BP Suction Hose 1.5 m 7524502
TASKI AERO BP Blower Plate 7524574
TASKI Turbo vacuum brush 32 mm 7524293

A TASKI AERO BP a következőket biztosítja Önnek:
Könnyű, halk, diszkrét
Amikor a vendégek, ügyfelek jelenléte prioritássá teszi a biztonságot, akkor kap nagy szerepet 
a TASKI AERO BP. Kiválóan alkalmas lépcsőkhöz, felvonókhoz és bejárathoz. Az intelligens 
tervezés és a felhasznált anyagok révén alacsony súly- és hangszint, nagy teljesítmény 
kellemetlen hőtermelődés nélkül, kompakt méretek, visszafogott szín jellemzi. A Li-Ion 
akkumulátoros modellek kitűnően alkalmazhatók az épületek forgalomában, könnyen 
szállítható. Diszkrét, feltűnésmentes kivitelezés, kompromisszumok nélküli hatékonyság.
Kényelem & ergonómia
Az alacsony összsúly kritikus fontosságú a háti kivitelű porszívóknál.  A mindössze 4,7 kg 
elektromos és a 5,3 kg akkumulátoros a piacon elérhető legkönnyebb háti kivitelű porszívók.  A
 karcsú profil és a heveder modern, hi-tech hátizsák anyagból készült, tökéletes súlyelosztást 
és kivételes felhasználói kényelmet biztosítva.

Mozgékonyság / Szabadság
3in1 - hátiporszívó, hagyományos porszívó és légfúvó. Az elektromos és akkumulátoros modell 
is könnyen és gyorsan átalakítható akár rendkívül kompakt porszívóvá, akár levél-, homok- vagy
 törmelékfúvóvá. A költségmegtakarítás és a rugalmasság javítása érdekében ugyanazt a lítium 
akkumulátort / töltőt használja a TASKI swingo 150b. Az AERO BP lítium modell kapacitása 30 
perc, és újratöltése mindössze 90 perc. További akkumulátorok érhetők el a nagyobb autonómia
 érdekében. A PLUS modell tovább bővíti ezt a teljes 1 órára. A PLUS modell távirányítóval is 
rendelkezik, amely még könnyebb be- és kikapcsolási funkciókat, valamint három 
energiabeállítást eredményez.
Teljesítmény
Az AERO BP Li-Ion rendkívül hiteles 22 L / mp, míg az elektromos modell kiváló 30 L / mp 
szívóképességgel bír. A PLUS modellnél ez az érték már 31L / mp. Az opcionális TASKI Turbo 
kefe ragyogó tisztítási teljesítményt nyújt.

TASKI AERO BP / TASKI AERO BP 3in1 többfunkciós platform  –
 háti porszívó, kompakt porszívó és légfúvó

Multifunkciós – akkumuláros vagy elektromos kivitel
Mind az erőteljes és hatékony elektromos modell, mind az ultra-sokoldalú lítium akkumulátoros modell könnyen és
 gyorsan átalakítható ultra-kompakt porszívókká. Egyszerűen távolítsa el a hevedereket és hevedereket rögzítő 4 
csavart egy csavarhúzóval. Csavarja be a négy görgős kereket, és most van egy vékony és alacsony profilú 
akkumulátoros vagy elektromos porszívója.

Többfunkciós - akkumulátoros vagy elektromos fúvó funkció
Mindkét  modell  könnyen  és  gyorsan  átalakítható  hasznos  háti  légfúvókészülékké.  Csatlakoztassa  a  
fúvólemezt  a kipufogócsonkhoz,  és  már  készen  is  van  a  hátilégfúvó,  olyan  törmelékhez,  mint  falevelek,  
papír  és  homok.  Tökéletes  a szezonális használatra. Nem kell külön légfúvót vásárolnia, kímélve a pénztárcáját.

Közlekedési eszközök Színházak, mozik Lépcsőházak

Zsúfolt helyiségek, pl 
osztálytermek

TASKI Battery Charger Set Euro 7524168

Model5 Article code
TASKI AERO BP E EURO 7524493
TASKI AERO BP B Li-Ion 7524498

Általános takarításhoz és  hirtelen jött                 Gyors problémamegoldás 
problémák megoldásához


