Kabelový vysavač na suché sání
TASKI vento 8S vám přináší:
• Zvýšenou efektivitu práce
• Lepší kvalitu vzduchu
• Jednoduchost a snadné používání
• Spolehlivost
Zvýšená efektivita práce
Dvě fixní kolečka vzadu a dvě volně zavěšená vpředu zajišťují
maximální stabilitu a obratnost při práci. Nová hubice velice
dobře klouže po povrchu podlahy a přispívá k maximálnímu
odstranění prachu.
Lepší kvalita vzduchu
Vysavače TASKI vento disponují velice účinným filtračním
systémem, jež se skládá z: jednorázového fleecového sáčku,
filtrační tkaniny, filtru na ochranu motoru a doplňkového
výfukového filtru. Tento filtrační systém výrazně zlepšuje
kvalitu vzduchu během i po vysávání a zároveň prodlužuje
životnost motoru.
Jednoduchost a snadné používání
Funkční design vysavače v sobě kombinuje i celou řadu výhod
– intuitivní mechanismus otevírání, snadno dostupné ovládání
tlačítka ON/OFF a praktické vedení přívodového kabelu.
Spolehlivost
TASKI vento 8S disponuje pojistkou přívodního kabelu
zamezující vytržení kabelu během činnosti.

Technické údaje
Objem sáčku
Typ sáčku (Fleece papír)
Příkon
Napětí
Hmotnost
Hlučnost
Hlučnost
Sací tlak
Maximální průtok vzduchu
Filtrace

8 litrů
Oboje
1000 W
220/240 V
6 kg
59 dB(A)
75 dB
22 kPa
61 l/sec
3(4 vč. výfukového filtru)

Délka kabelu
Délka hadice
Sací trubice
Šíře hubice
Rozměry
Ochranná třída
Výfukový filtr
Hepa (volitelný)
Certifikát

Produkt
TASKI vento 8S
Příslušenství
Jednorázový fleece sáček (10 ks)
Jednorázový papírový sáček na prach (10 ks)
Výfukový filtr
Standartní sada příslušenství (32 mm)
Teleskopická trubice (32 mm)
Sací hubice 3 díly
Prachová hubice Standart RD
Prachová hubice Premium RD
Sada příslušenství (štěrbinová hubice, hubice na potahy)
Hubice na stírání prachu
Hubice na radiátory
Trysková hubice
Hubice na potahy a čalounění
Štěrbinová hubice
Sací hadice 2 m – kompletní
TASKI konická spojka
Napájecí kabel 15 m – snímatelný

7514803
7514886
7514883
7522837
7514937
7515055
7523107
7523260
7514889
8500510
8500520
8500530
8500540
8500550
8500730
8500740
7514936

10,5 m
2,2 m
kov
265 mm
420x390x340 mm
Třída II
Ano
Ne
CE

