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Principalele caracteristici
  Putere şi e� cienţă
  Versatilitate
  Calitate îmbunătăţită a aerului
  Transport uşor şi design ergonomic

Putere şi e� cienţă
  Sistemul cu motor dublu al aspiratoarelor TASKI jet 38 şi 50 garantează un 

� ux de aer excelent, în timp ce periile de viteză ridicată îndepărtează mecanic 
mizeria din � brele covoarelor. Acest sistem oferă rezultate de curăţare 
superioare şi îmbunătăţesc aspectul covorului. Aparatele sunt uşor şi simplu 
de manevrat, ceea ce permite o curăţare e� cientă, în mod ergonomic.

Versatilitate
  Aspiratoarele TASKI jet 38 şi 50 se pot folosi în poziţie orizontală, pentru a curăţa 

suprafeţele de sub paturi şi alte articole de mobilier. Datorită furtunului � exibil, 
tubului telescopic şi duzelor pentru spaţii înguste şi praf, se pot folosi şi pentru 
suprafeţe a� ate deasupra pardoselii. Înălţimea periei se poate regla cu uşurinţă, 
pentru aspirarea e� cientă a diferitelor tipuri de covoare.

Calitate îmbunătăţită a aerului
  Aspiratoarele TASKI jet 38 şi 50 folosesc un sistem modern de � ltrare în cinci 

trepte, ce constă din: un sac de hârtie cu � ltru dublu, pentru praf, un � ltru 
lavabil, un � ltru de evacuare şi un � ltru de carbon. De asemenea, se poate 
pune la dispoziţie un � ltru HEPA, în mod opţional.

Transport uşor şi design ergonomic
  Aspiratoarele TASKI jet 38 şi 50 sunt foarte simplu de folosit, datorită mânerului 

robust şi ergonomic, cu două poziţii de reglare a înălţimii. Designul compact, 
greutatea redusă şi mânerul ergonomic permit transportul uşor dintr-o cameră 
în alta sau pe scări.
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Speci� caţii TASKI jet 38 şi 50

Date tehnice

Descriere TASKI jet 38 TASKI jet 50

Front de lucru 38 cm  50 cm

Capacitate sac praf 4 l, uscat 4 l, uscat

Greutate, inclusiv cablu 7.8 kg 8.3 kg

Nivel de zgomot 69 dB(A) 69 dB(A)

Consum nominal 900 W 920 W

Vacuum 16 kPa 16kPa

Flux maxim de aer 45 l/sec. 45 l/sec

Dimensiuni (LxlxÎ) 26x38x120 cm 26x50x120 cm

Lungime cablu de alimentare 10 m 10 m

Viteză perie 5,000 rpm 4,500 rpm

Reglare perie variabilă 1-10 mm variabilă 1-10 mm

Filtrare 5 trepte 5 trepte

Clasă de protecţie II II

Aprobări Certi� cat testare CE/CB/NEMKO/cETLus Certificat testare CE/CB/NEMKO/cETLus

TASKI jet 38 şi 50

Model Număr SKU

TASKI jet 38 7516255

TASKI jet 50 7516256

Accesorii

Descriere Număr SKU

Duză calorifer 4080220

Duză tapiţerie 4080230

Sac de hârtie cu � ltru dublu (pachet 10 bucăţi) 8502160

Protecţie motor � ltru particule � ne (pachet 10 bucăţi) 8503640

Protecţie unitate aspiraţie � ltru evacuare particule � ne (pachet 5 bucăţi) 8505110

Filtru HEPA 8505180

Tapi deo (odorizant aspiratoare – pachet 5 x 8 bucăţi) 7513349

Descrierea caracteristicilor

Accesorii comode: ataşate în mod comod la aspirator, duzele pentru spaţii înguste şi praf sunt la îndemâna operatorului.

Mâner ergonomic: mânerul cu înălţime reglabilă este prevăzut cu protecţie şi tub telescopic, cu ajustare în trepte de un centimetru, ce asigură utilizarea uşoară, 
fără a obosi utilizatorul.

Întreţinere simplă: peria se poate schimba fără a folosi scule, iar un led de avertizare indică faptul că sacul de praf este plin sau că peria nu este corect montată.

Robusteţe: aspiratoarele TASKI jet 38 şi 50 sunt realizate din ABS (acrilonitril-butadien-stiren) cu înaltă rezistenţă la impact, având o durată de utilizare îndelungată.


