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Cod comandă 0 600 8B6 102

Cod EAN 4059952547930

Cutie carton ✓

Filtru de apă ✓

Furtun 4 m ✓

Pistol de stropit ✓

SmartBrush ✓
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Date tehnice

Tensiunea acumulatorului 18 V

Compatibilitate acumulator 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Capacitate acumulator 2.5 Ah

Durată de încărcare acumulator 154 min

Durată de funcţionare acumulator până la 60 min

Presiune maximă 20 bari

Moduri de presiune redusă, medie şi turbo

Dimensiune rezervor 15 L

Tip mâner Telescopic

Lungime furtun 4 m

Tip de furtun PVC

Tambur pentru furtunul de înaltă presiune nu

Dimensiuni sculă (lungime x lăţime x înălţime) 320 x 395 x 645 mm

Greutate (fără accesorii) 7,5 kg

Greutatea maşinii 7,5 kg

Greutate incl. ambalaj 9,80 kg

Dimensiuni ambalaj (lăţime) 400 mm

Dimensiuni ambalaj (lungime) 694 mm

Dimensiuni ambalaj (înălţime) 345 mm

Dimensiuni ambalaj (lăţime x lungime x înălţime) 400 x 694 x 345 mm

Funcţii

Depozitare pentru toate accesoriile/furtun/cabluri ✓

Nipluri cu conectare simplă şi rapidă ✓

Depozitare în siguranţă a pistolului în uz ✓

Filtru de apă ✓

Tijă telescopică ✓

Informaţii privind zgomotul/vibraţiile

Nivel de presiune sonoră 67 dB(A)

Nivel de putere sonoră 78 dB(A)

Incertitudine K 4 dB

Date tehnice
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Avantaje

Argument principal de vânzare
Curăţare versatilă

Beneficii pentru utilizatori
Curăţare comodă datorită acumulatorului la domiciliu sau în deplasare, folosind o sursă de alimentare cu apă sau rezervorul încorporat de 
15 l

Ideal pentru întreţinerea bunurilor de valoare, de la autovehicule şi motociclete până la echipament de exterior şi biciclete

Utilizare multifuncţională: patru modele de stropit, presiune reglabilă a apei şi SmartBrush

Mâner extensibil şi roţi robuste pentru montare rapidă şi manevrare uşoară

Depozitul de accesorii şi suportul de fixare pentru pistolul utilizat asigură un confort maxim

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

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