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Aspirator compact cu bazin, cu alimentare la reţea
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Principalele caracteristici
  Mâner multifuncţional
  Calitate îmbunătăţită a aerului
  Sistem de roţi de direcţie uşor de manevrat
  Diverse avantaje suplimentare

Mâner multifuncţional
  Mânerul cu design funcţional include o serie de caracteristici, printre care se 

numără un mecanism de deschidere intuitiv, un întrerupător ergonomic de 
pornire/oprire acţionat cu piciorul şi un dispozitiv util pentru depozitarea 
cablului.

Calitate îmbunătăţită a aerului
  Aparatele folosesc un sistem de filtrare industrial avansat ce constă din: un nou 

sac din material textil pentru praf, de unică folosinţă, filtru de bumbac, filtru de 
protecţie a motorului şi, opţional, filtru pentru evacuare. De asemenea, se poate 
pune la dispoziţie un filtru HEPA, tot în mod opţional. Toate acestea rezultă 
într-o semnificativă îmbunătăţire a calităţii aerului în timpul şi după operaţia de 
aspirare, precum şi în creşterea duratei de viaţă a motorului.

Sistem de roţi de direcţie uşor de manevrat
  Utilizarea unui sistem de două roţi spate fixe şi două roţi de direcţie cu 

rotire liberă garantează un maxim de stabilitate şi manevrabilitate a noului 
aspirator.

Diverse avantaje suplimentare
  Noul aspirator este prevăzut cu un dispozitiv de fixare a accesoriilor pentru 

facilitarea depozitării, precum şi cu un suport pentru ştecher, ce asigură cablul 
de alimentare detaşabil.
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Date tehnice

Descriere TASKI vent 8

Capacitate sac praf 8 litri

Tip sac (hârtie/textil) Ambele

Consum nominal 900 W

Tensiune 220/240 V

Greutate, inclusiv cablu 6 kg

Nivel de zgomot 59 dB(A)

Vacuum 17 kPa.

Flux maxim de aer 55 l/sec

Filtrare (trepte) 4 (5 cu filtru evacuare)

Lungime cablu 10.5 m

Lungime furtun 2.2 m

Tuburi aspiraţie Metal

Lăţime accesoriu pardoseli 27 cm

Dimensiuni 42x39x34 cm

Filtru evacuare opţional Da

Filtru Hepa opţional Nu

Clasă de protecţie II

Aprobări Certi� cat testare CE/CB/TÜV-GS/SEV/CSA

TASKI vento 8

Model Număr SKU

TASKI vento 8 7514390

Accesorii

Descriere Număr SKU

Saci din material textil de unică folosinţă (pachet 10 bucăţi) 7514803

Saci hârtie de unică folosinţă, pentru praf (pachet 10 bucăţi) 7514886

Filtru evacuare opţional 7514883 

Kit accesorii (duză spaţii înguste, duză praf, perie) 7514889

Tub telescopic (32 mm) 7514937

Cablu alimentare detaşabil 15 metri 7514936

Set tub aspiraţie - 3 piese – colţar plastic 7515055

Specificaţii TASKI vento 8


