i-vac 4B Move

®

Liikkumisen vapautta

Lisävarusteena i-brush
Tarvitsetko lisää imutehoa paksujen
mattojen puhdistukseen? i-brush
hoitaa homman! Tämä lisävaruste
käsittelee mattoa niin, että lika ja pöly
irtoavat tehokkaasti.

Johdotonta imurointia,
maksimaalista
liikkuvuutta
Älä anna pölynimurin johdon rajoittaa liikkumistasi. Kanna
sen sijaan kevyttä ja johdotonta i-vac 4B Move -imuria
selässäsi. Se antaa sinun liikkua vapaasti ja työskennellä
tehokkaasti. Reppuimurin avulla imuroit samassa
ajassa yli kaksi kertaa suuremman lattiapinta-alan kuin
tavallisella pölynimurilla, ja se on lisäksi ergonomialtaan
parempi. i-vac 4B Move parantaa työskentelytapojasi
huomattavasti ja tarjoaa mahdollisuuden tehdä siivoustyöt
entistä nopeammin ja turvallisemmin.

Virtakytkimen etäkäyttö
Laitteen voi käynnistää ja sammuttaa helposti
napsauttamalla vyötäröhihnassa
olevaa etävirtakytkintä.

Keskeiset
ominaisuudet

Kevyt kuljettaa

Virtaa i-power-akuista
i-power-akut toimivat kaikissa
akkukäyttöisissä laitteissamme, ja niiden käyttö on
helppoa ja nopeaa. Vaihtoehtoina on kaksi akkutyyppiä:
i-power 9 ja i-power 14.

Johdoton i-vac 4B Move kevyine
reppuineen antaa lisää vapautta
liikkumiseen – erityisesti ahtaissa
tiloissa. Enää ei tarvitse murehtia
hankalia kulkureittejä, joilla on
kynnyksiä, askelmia tai muita esteitä.

HEPA- ja ULPA-suodattimet
Vakiosuodattimen voi vaihtaa
HEPA- tai ULPA-suodattimeen, kun
imuria käytetään tarkkaan
säädellyssä ympäristössä.

Mukava käytössä
Selkäosan verkkomateriaali pitää olon miellyttävän
viileänä käytön aikana. Leveät olkahihnat ja rintahihna
lisäävät joustavuutta entisestään. i-vac 4B Move -imurin
ainutlaatuinen kantojärjestelmä takaa maksimaalisen
käyttömukavuuden pitkäkestoisenkin työskentelyn aikana.

Tekniset tiedot
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1
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Paino

5,7 kg ilman akkua

Rungon koko (P × L × K)

24 × 33 × 36,6 cm (ilman valjaita)

Letkun pituus

140 cm

Tilavuus

5l

Työkalujen halkaisija

32 mm

Melutaso

68 dBA

Veden nosto/imu

1 300 mm

Ilmavirtaus

13,3 l/s

Käyttökohde

Vain kuivat tilat

Virtalähde

i-power 9 tai 14

Käyttöaika, i-power 9

30 min

Käyttöaika, i-power 14

40 min

Laturin tyyppi

Ulkoinen laturi

Laitteen materiaali

PP

Tämän laitteen suodatus on päivitettävissä standardin mukaisesti HEPA: sta ULPA: han. Saatavana
yksityisillä etiketillä asiakkaillemme 20 ja 100 erissä. Mukauta koneesi omiin nimiisi ja logoisi projektin
yritystä / toimialaa kuvaamaan.
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