FC 3 Cordless
Η ηλεκτρική σφουγγαρίστρα FC 3 Cordless καθαρίζει δάπεδα όλων των ειδών εξασφαλίζοντας συνεχή παροχή καθαρού νερού χάρη στην πρωτοποριακή λειτουργία αυτοκαθαρισμού
που διαθέτει. Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός του προϊόντος του επιτρέπει επίσης να φτάνει
κάτω από τα έπιπλα χωρίς δυσκολία.
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1 Συνεχής διαβροχή των ρολών από το δοχείο καθαρού νερού
και καινοτόμα λειτουργία αυτοκαθαρισμού

 Διαρκής καθαρισμός με καθαρό νερό.
 Η βρωμιά δεν σκορπίζεται απλά τριγύρω, αλλά συλλέγεται και
απορρίπτεται στο δοχείο ακάθαρτου νερού.
2 Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή και κεφαλή δαπέδου
με περιστρεφόμενη άρθρωση

 Εύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και γύρω από αντικείμενα.
 Καθαρισμός μέχρι την άκρη - για άριστα αποτελέσματα σε γωνίες
και ακμές.
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3 Αυτόματη απομάκρυνση νερού από τα ρολά και διάθεση
μεγάλου εύρους μέσων καθαρισμού και περιποίησης

 Κατάλληλη για όλα τα σκληρά δάπεδα, όπως παρκέ, laminate,
πέτρα και πλαστικό.

 Τα χαμηλά επίπεδα απομένουσας υγρασίας σημαίνουν ότι
μπορείτε να πατήσετε στο δάπεδο ύστερα από περίπου 2 λεπτά.
4 Περίπου 20 λεπτά της ζωής της ισχυρής μπαταρίας ιόντων
λιθίου

 Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το καθάρισμα χάρη στη μη
εξάρτηση από πρίζες.

 Απαλλαγή από την ανάγκη συνεχούς σύνδεσης/αποσύνδεσης, για
βέλτιστη άνεση κατά το καθάρισμα.
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FC 3 Cordless

 Καινοτόμος λειτουργία αυτοκαθαρισμού
 Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή
 Λειτουργεί με μπαταρία

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας

1.055-300.0
4054278311852
Ph / V / Hz

Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά m²
φόρτιση μπαταρίας

1 / 100–240 / 50–60
ca. 60

Χωρητικότητα κάδου: καθαρό νερό

ml

360

Χωρητικότητα κάδου: βρώμικο νερό

ml

140

Πλάτος εργασίας ρολού

mm

300

Χρόνος στεγνώματος δαπέδου

min

ca. 2

Τάση μπαταρίας

V

7,2

Διάρκεια ζωής μπαταρίας

min

ca. 20

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας

h

Τύπος μπαταρίας

4
Μπαταρία λιθίουΜπαταρία λιθίου

Βάρος

kg

2,4

Διαστάσεις (L × W × H)

mm

305 × 226 × 1220

Εξοπλισμός

Σύστημα 2 κάδων
Σετ ρολών καθαρισμού, κίτρινα
Προϊόν καθαρισμού δαπέδου πολλαπλών χρήσεων RM 536, 30 ml





Θέση στάθμευσης με δυνατότητα
αποθήκευσης των ρολών



Φορτιστής



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Τρέχων τύπος

FC 3 Cordless
1.055-300.0
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Αριθμός παραγγελίας

Ποσότητα

Τιμή

Περιγραφή

Walzen
1 2.055-006.0

1

Σετ roller, γκρι

2 2.055-007.0

1

NOCH NICHT GEPFLEGT ----------3 2.055-021.0
1
------ >
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     

Σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για απαλό υγρό
καθαρισμό και περιποίηση όλων των σκληρών δαπέδων.
Χωρίς χνούδια, απορροφητική και ανθεκτική στη φθορά.
Πλένεται στο πλυντήριο έως τους 60 °C.
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Σετ roller, κίτρινο

