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Cod comandă 0 603 207 100

Cod EAN 3165140731126

Ambalaj de carton ✓

Chingă ✓

Duză pentru vopsele de perete (albă) ✓

Duză pentru vopsele email şi lazuri (gri) ✓

Filtru vopsea ✓

Perie de curăţare ✓

Recipient pentru vopsea de 1000 ml cu 
capac 
1 600 A00 1GG

✓
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Date tehnice

Putere nominală 650 W

Capacitate de pompare 300 ml/min

Aplicare vopsea (suprafaţă) 2 m²

Aplicare vopsea (timp) 1 min

Aplicare vopsea 2 m² în 1 min

Volum rezervor 1.000 ml

Greutatea maşinii 3,3 kg

Lungime furtun 2,0 m

Lac ✓

Lacuri ✓

Vopsea perete ✓

Electronic AirControl ✓

Greutate incl. ambalaj 4,49 kg

Tensiunea 220 V

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 358 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 274 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 320 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 358 x 274 x 320 mm

Funcţii

SDS Bosch ✓

Portabil ✓

SprayControl Technology ✓

Duză de vopsea în 3 trepte ✓

Informaţii privind zgomotele/vibraţiile

Nivel presiune sonoră 80 dB(A)

Incertitudine K 3 dB

Date tehnice

Avantaje

Argument principal de vânzare
Adio pensule – aplicaţi rapid şi uniform straturile de vopsea pe suprafeţe texturate şi pe margini

Beneficii pentru utilizatori
Motorul de 650 W permite vopsirea foarte rapidă şi uşoară

Aplică uniform vopseaua cu o viteză de 2 m²/min for pentru lucrări medii până la mari, realizate în mediu interior şi exterior

Rezervorul pentru vopsea cu o capacitate de 1000 ml economiseşte timp reducând la minimum necesitatea reumplerii în timpul lucrului

Sistem de pulverizare ALLPaint: pulverizează vopsele pentru perete, emailuri sau lacuri pe lemn sau metal

Vopseaua este pulverizată fin, în straturi uniforme, pe toate suprafeţele, fără picurare
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