i-vac 5b

®

Aina
vaivaton

Pieni kooltaan
Iso teholtaan
i-vac 5B on todellinen voimanpesä,
joka hoitaa hommansa varmasti. Tähän
nimeen alan ammattilaiset luottavat.
i-vac 5B yllättää jokaisen käyttäjän
ketteryydellään, ominaisuuksillaan ja
tehollaan. i-vac 5B sopii toimistojen
siivoukseen, kotikäyttöön, lattiamattojen
ja kaappien puhdistukseen sekä
moneen muuhun työhön.

Tehokas moottori
Tehokas moottori saavuttaa noin
80 % johdollisten pölynimurien
imutehosta, ilman että sen tarvitsee
olla kytkettynä pistorasiaan.

Säiliö ynnä muuta
Soikea sylinteri soveltuu
työskentelyyn pienissäkin
tiloissa, ja sitä on helppo kantaa.
Virtakytkimessä on valo, joten
vianmääritys onnistuu helposti
puhelimitse virtakatkosten tai
muiden teknisten ongelmien
sattuessa. Sisältää myös
irrotettavan virtajohdon.

Keskeiset
ominaisuudet

Lukittava pölypussi
Viisilitraisessa pölypussissa on
lukitusmekanismi, joka estää pölyn
ulospääsyn pussia vaihdettaessa.
Saatavissa on paperinen ja
mikrokuituinen pölypussi.

Integroidut varustepitimet
Kaikki lisävarusteet ja laitteen mukana
toimitetut tarvikkeet voidaan
säilyttää omilla paikoillaan laitteessa.

Kätevä kantokahva
Tukeva ja ergonominen kantokahva
mahdollistaa ainutlaatuisen liikkuvuuden.
i-vac 5 kulkee mukanasi kaikkialle!

Kolmiosainen varsi ja
joustava letku
Vahvike molemmissa päissä
parantaa eniten kuluvien osien
kestävyyttä.

i-brush
Tarvitsetko työhön hieman lisätehoa? Tehosuulakkeen
sisällä pyörivät harjakset vangitsevat lian
ja pölyn silmänräpäyksessä.
•

Virran kytkentä ja katkaisu sormenpäiden ulottuvilla

•

Korkeuden säätö polkimella

•

Työskentelyaluetta valaiseva LED

•

Teleskooppivarsi integroidulla johdolla ja letkulla

Tekniset tiedot
Jännite

DC 24 V

Paino

6,0 kg

Teho (watteina)

180 W

Materiaali

PP

Melutaso

50 dB

Suuaukon halkaisija

32 mm

Puhdistusleveys

300 mm

Tekniset tiedot

TAKUU

1

vuosi

V1.02-20180911

Paino

5,2 kg

Rungon koko (P × L × K)

38 × 33 × 38 cm

Letkun pituus

180 cm		

Tilavuus

5l

Työkalujen halkaisija

32 mm

Melutaso

62 dBA | 63 dBA

Veden nosto/imu

1 800 mm

Ilmavirtaus

40 l/s

Käyttökohde

Sisätilat, kuiva

Virtalähde

i-power 9 tai 14*

Akun tiedot, i-power 9

24 V, 8,8 Ah

Akun tiedot, i-power 14

25,2 V, 14 Ah

Käyttöaika, i-power 9

40 minuuttia

Käyttöaika, i-power 14

50 minuuttia

Laturin tyyppi

Erillinen (off-board)

Laturi

110–240nbsp V, 50/60 Hz

Laitteen materiaali

PP

*Akkuvaihtoehtoina i-power 9 tai 14 käyttökohteen mukaan. Akut ja laturin voi tilata erikseen.

i-teamglobal.com
i-team Global HQ
Hoppenkuil 27B • 5626DD Eindhoven • Alankomaat • +31 40 266 2450 • hello@i-teamglobal.com

