
Pre malé domy do 100 m2

All information provided in this document is subject to change without prior notice

16372

Picture shown may not represent model quoted

 Vysoký výkon v domoch do 100 m2. Ak potrebujete zariadenie, ktoré

zaberie málo miesta, toto je to správne. Má výkon ktorý potrebujete v

domoch do 100 m2, alebo rozvod max. 30 metrov.

 Všetky centrálne vysávače Nilfisk majú bezdrôtovú technológiu, takže

môžu byť vybavené hadicou podľa vášho výberu.

 Tento produkt je iba samotný vysávač, ak treba, nezabudnite si dokúpiť

spojky a hadicovú sadu.

•    Pohodlie: Zapojte hadicu do steny a začnite

•    Dobrá vnútorná klíma: Vyfukovaný vzduch je vedený von z domu.

•    Nízky hluk: Zvuk vydáva iba vzduch prúdiaci hubicou

•    Jednoduchá inštalácia

•    Vysoký sací výkon

•    Pohľadný dizajn a vysoká kvalita

 Sací výkon zlepšuje vnútorné prostredie. Vysávač pracuje veľmi ticho, bez

rušenia okolia, je ľahký a ľahko sa ovláda. Silné a veľmi efektívne sanie

zozbiera efektívne zvieracie chlpy - je to šikovná prevencia proti astme,

ekzémom a alergiám. Skutočná úspora času oproti tradičnému vysávaniu,

vďaka 9 m hadici, ktorá dosiahne do každéhu rohu a bez problémov

zvládne aj schody.

● Standard equipment

Model
NILFISK SUPREME

100 EU

Ref. no. 42000520

PRODUCT FEATURES

Pomalý rozbeh ●

Nízka hladina hluku pri práci ●

On/off na stroji ●

Technical specifications
NILFISK SUPREME

100 EU

Energy Label

Príkon (W) 1350

Sacia sila pri motore (W) 650

Prietok vzduchu (l/sek) meraný pri hlavnej jednotke 57

Podtlak (kPa) 30

Úroveň hlučnosti 53

Objem nádoby (l) -

Objem prachového vrecka (l) 10

Šírka s držadlom (cm) 36

Výška (cm) 42,7

Hmotnosť (kg) 5,5

Hĺbka s prírubou (cm) 40

Poistkový obvod (A) 10

Vysávače Nilfisk Supreme 100
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Technical specifications
NILFISK SUPREME

100 EU

Max. veľkosť domu (m2) 100

Najdlhšia cesta trubky (m) 30

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no.
Min.

required

NILFISK

SUPREME

100 EU

Sady príslušenstva

HOSEKIT AUTO 6 M 42000111 0 ○

Príslušenstvo pre centrálne vysavače

Hadica Deluxe, 9 m 42000532 0 ○

Hadica manual, 9 m 42000530 0 ○

Hadica wireless+, 9 m 42000531 0 ○

Instalačná sada, 1 zásuvka + spojky, kolená 42000203 0 ○

Instalačná sada, 1 zásuvka + trubky 42000200 0 ○

Instalačná sada, 2 zásuvky + spojky, kolená 42000204 0 ○

Instalačná sada, 2 zásuvky + trubky 42000201 0 ○

Instalačná sada, 3 zásuvky + spojky, kolená 42000205 0 ○

Instalačná sada, 3 zásuvky + trubky 42000202 0 ○

Vreká polyesterové (malé), 3 ks 42000473 0 ○

Vysávače Nilfisk Supreme 100


