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Cod comandă 0 600 8C1 C01

Cod EAN 3165140963251

Cutie carton ✓
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Date tehnice

Funcţionează cu acumulator 2.5 Ah

Tensiune acumulator 18,0 V

Acumulator recomandat >= 2,0 Ah

Timp de încărcare a acumulatorului 60 min

Sistem fir de tăiere Semiautomat

Diametru de tăiere (fir) 26 cm

Grosime fir 1,6 mm

Greutate 2,1 kg

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Dimensiuni sculă (lungime) 1160 mm

Dimensiuni sculă (înălţime) 320 mm

Dimensiuni sculă (lăţime) 280 mm

Greutate incl. ambalaj 2,80 kg

Cap de tăiere rotativ la 90° ✓

Livrare fără acumulator şi încărcător ✓

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 228 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 471 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 137 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 228 x 471 x 137 mm

Funcţii

18 V ✓

Tehnologia acumulatorilor litiu-ion ✓

Funcţie pentru tunderea marginilor de gazon 
180°

✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 69 dB(A)

Nivel putere sonoră 81 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Pentru tundere uşoară – rezultate rapide datorită libertăţii oferite de acumulator

Beneficii pentru utilizatori
Design echilibrat şi uşor pentru o manevrare simplă şi confortabilă

Funcţia pentru tunderea cu uşurinţă a marginilor de gazon permite tăierea marginilor prin atingerea şi rotirea mânerului

Bobina semiautomată elimină necesitatea efectuării reglajelor manuale fără probleme

Suficient de puternic pentru a tunde marginile de gazon pe şase terenuri de tenis cu o singură încărcare

Ideal pentru tăierea ierbii şi a buruienilor, tunderea gazonului şi tăierea marginilor acestuia

POWER FOR ALL: un acumulator pentru o întreagă gamă de scule Home & Garden

Tehnologia Syneon reglează cantitatea de energie utilizată pentru eficienţă optimă şi timp de funcţionare mai îndelungat
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