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Date tehnice

Puterea motorului 1.300 W

Presiune maximă 110 bari

Debit maxim 330 l/h

Temperatură maximă admisie 40 °C

Funcţie de amorsare automată 0.5 m

Sistem pentru detergent Spumă de înaltă presiune

Tip de motor Seria

Tip de pompă 3 cilindri

Material pompă complet metalică

Lungimea cablului 5 m

Lănci Lance

Duze Duză cu pulverizare evantai 
reglabilă Duză rotativă Duză 
înaltă presiune pentru 
detergent

Lungime furtun 3 m

Tip de furtun PVC

Tambur pentru furtunul de înaltă presiune nu

Dimensiuni sculă (lungime x lăţime x înălţime) 398 x 376 x 204 mm

Greutate (fără accesorii) 3,8 kg

Greutatea maşinii 3,80 kg

Tensiune 240 V

Greutate incl. ambalaj 5,90 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 200 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 400 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 375 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 200 x 400 x 375 mm

Funcţii

Cod comandă 0 600 8A7 F00

Cod EAN 3165140935685

Ambalaj de carton ✓

Duză cu pulverizare evantai reglabilă ✓

Duză de înaltă presiune pentru detergent, 
450 ml ✓

Duză rotativă ✓

Filtru de apă ✓

Furtun înaltă presiune 3 m ✓

Lance ✓

Pistol înaltă presiune Bosch ✓
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Compact ✓

Gata de utilizare imediat ce este scos din cutie ✓

Depozitare pentru toate accesoriile/furtun/cabluri ✓

Nipluri cu conectare simplă şi rapidă ✓

Depozitare în siguranţă a pistolului în uz ✓

Amorsare automată/utilizare cu rezervoare de 
apă

✓

Filtru de apă ✓

Pompă complet metalică ✓

Sistem auto-stop ✓

Sistem cu spumă de înaltă presiune ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 85 dB(A)

Nivel putere sonoră 98 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Avantaje

Argument principal de vânzare
Compactă şi rapidă pentru curăţare performantă, fără efort

Beneficii pentru utilizatori
Design compact şi compartiment de depozitare accesorii pentru o manevrare uşoară

Setul de duze şi pompa de 110 bari asigură performanţe de curăţare diversificată

Duza de înaltă presiune de 450 ml pentru detergent economiseşte timpul, aplicând rapid săpunul

Îndeplineşte cu uşurinţă misiuni de curăţare în jurul casei, de mică anvergură până la medii

Cuplaje push-fit şi depozitarea în uz a pistolului pentru un confort maxim
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