
Jednofunkcyjne
T 10/1 eco!efficiency

Skuteczny i ekologiczny odkurzacz z linii eco!efficiency. Zużywa nawet 40% mniej energii zachowując
wydajność powierzchniową na poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W.

Wyposażenie standardowe:
• Wąż ssący 2.5 m
• Metalowe rury ssące, 2 x 0.5 m
• Przełączana ssawka

podłogowa 262 mm
• System antystatyczny
• Zbiornik zanieczyszczeń –

materiał Elementy z plastiku
• Dysza podłogowa

Numer katalogowy: 1.527-413.0

Dane techniczne
Wydatek powietrza (l/s) 55

Podciśnienie (mbar/kPa) 210/21

Pojemność zbiornika (l) 10

Maksymalna moc przyłącza (W) 750

Średnica znamionowa (mm) 32

Przewód zasilający (m) 12

Poziom ciśnienia akustycznego (db(A)) 54

Poziom mocy akustycznej (db(A)) 67

Ciężar (kg) 5,9

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm) 355x310x410

Klasa efektywności energetycznej B



Szczegóły

Opis
Energooszczędny i ultra cichy odkurzacz – hałas jest aż do 5 dB(A) mniejszy od generowanego przez
klasyczne modele. Odkurzacz jest szczególnie polecany do sprzątania w przedszkolach, żłobkach,
szkołach, hotelach czy przychodniach lekarskich. Pomimo niewielkiego poboru energii (750 W) modele
eco!efficiency odkurzają z taką samą dokładnością, jak modele podstawowe urządzeń. Optymalizacja
przepływu powietrza w odkurzaczu sprawia, że wydajność powierzchniowa urządzeń plasuje się na
poziomie 98% w stosunku do modeli o poborze mocy 1300 W. Przewód zasilający jest montowany do
odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu w razie uszkodzenia można go łatwo wymienić na nowy
przy niskim nakładzie kosztów, bez potrzeby korzystania z usług serwisu i rozbierania urządzenia. Duży
włącznik można obsługiwać stopą, bez potrzeby schylania się. Specjalnie wyprofilowana głowica ułatwia
nawijanie przewodu zasilającego. Wszystkie akcesoria można przechowywać „pod ręką” i w należytym
porządku na obudowie odkurzacza dzięki specjalnym uchwytom. W standardzie 2,5 m wąż ssący z
kolankiem, fizelinowy worek filtracyjny, zmywalny filtr nylonowy i 262 mm ssawka podłogowa
przełączana.

Cechy i zalety
Zmywalny, wzmocniony i nylonowy filtr koszykowy
Chroni turbinę i umożliwia pracę bez torebki filtracyjnej.

Łatwy w serwisowaniu
Przewód zasilający jest montowany do odkurzacza za pomocą wtyczki, dzięki czemu po jego
uszkodzeniu można go łatwo wymienić na nowy.



Opcjonalne wyposażenie

Filtry główne
Filtr koszykowy
Wzmocnione poliestrowe włókno igłowe, zmywalny (40°C).
Numer katalogowy 5.731-649.0

Filtr koszykowy
Zmywalny filtr wykonany z nylonu (do 40°C). Dokładna filtracja pozwala na tzw.
odkurzanie bezrowkowe.
Numer katalogowy 5.731-624.0

Filtry powietrza wylotowego
Filtr turbiny
Filtr silnika z wymienną wkładką z flizeliny. W zestawie 5 szt.
Numer katalogowy 6.414-611.0

Kolanka z tworzywa sztucznego
Kolanko ID 32
Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica
znamionowa 32. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do węży z
systemem Clip.
Numer katalogowy 4.408-051.0

Kolanko ID 32
Komfortowe kolanko z tworzywa sztucznego, z regulacją wydatku powietrza,
system clip, średnica znamionowa 32.
Numer katalogowy 4.440-865.0

Metalowe rury ssące
Rura ssąca
Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej 32. Długość 0.5 m.
Numer katalogowy 6.906-618.0



Metalowe rury ssące
Teleskopowa rura ssąca
Metalowa rura ssąca o średnicy znamionowej DN32. Długość 0.6-1 m.
Numer katalogowy 6.903-524.0

Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)
Ssawka przełączana
Ssawka przełączana z tworzywa sztucznego z plastikową stopą ślizgową i
dwiema rolkami przeznaczona do odkurzania podłóg twardych i dywanów.
Średnica 32 mm, długość 262 mm.
Numer katalogowy 6.906-211.0

Ssawka podłogowa
Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka, wyposażona w rolki. Posiada funkcję
przełączania (na mokro/ na sucho). Średnica znamionowa DN 32.
Numer katalogowy 6.906-812.0

Ssawki szczelinowe
Ssawka szczelinowa
Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm i średnicy
znamionowej DN32.
Numer katalogowy 6.903-403.0

Szczotki do kaloryferów
Ssawka szczotkowa do kaloryferów
Tworzywo sztuczne, do ssawki szczelinowej 6.903-403.0. Średnica 32 mm.
Numer katalogowy 6.903-404.0

Szczotki ogólnego zastosowania
Ssawka uniwersalna
Uniwersalna ssawka ze szczeciną, o wymiarach 120 x 45 mm, średnica
znamionowa DN 32. Wykonana z tworzywa sztucznego.
Numer katalogowy 6.906-122.0

Zestawy ssawek
Zestaw ssawek
3 częściowy zestaw ssawek: do tapicerki, szczelinowa, okrągła szczotkowa.
Numer katalogowy 2.860-143.0


