O "tudo em um" que combina a alta eficiência
e o som ultrassilencioso
TASKI AERO 8 PLUS e 15 PLUS
O eficiente aspirador TASKI AERO 8/15 Plus utiliza tecnologia de ponta e
possui um motor super eficiente. Com a tecnologia patenteada whisper
o aspirador trabalha silenciosamente. Baseado numa simbiose de
tecnologia e desenho funcional a série PLUS oferece uma facilidade de
utilização impar combinado com uma gama sem igual de características
técnicas. Mais ainda, a substituição de peças como cabos e filtros é
simplificada devido ao inteligente desenho e pode ser feita pelo utilizador
numa questão de segundos sem a necessidade de utilizar ferramentas.

TASKI® AERO
8 PLUS/15 PLUS

TASKI AERO 8/15 PLUS disponibiliza:
Características modernas numa combinação única de sustentabilidade e
conceito ultra eficiente com função ECO e a silenciosa tecnologia TASKI
whisper. Desenhado e testado de acordo com as melhores práticas
operacionais.
Características modernas numa combinação única
A gama TASKI AERO PLUS disponibiliza uma combinação única de
características para uma eficácia e utilização sem igual.
A utilização do enrolador de cabo, o indicador de saco de pó cheio
garantem uma limpeza altamente eficiente em qualquer ambiente e a
qualquer hora do dia e noite. Todas estas características estão baseadas
em tecnologias testadas e comprovadas.
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Conceito altamente eficiente e sustentável
Os novos aspiradores TAKI AERO são altamente eficientes e utilizam
um motor de aspiração com tecnologia de ponta de 585 W e que resulta
no mesmo desempenho de limpeza que um motor de 900 W ou mais de
potência. Adicionalmente o TASKI AERO PLUS tem um botão eco que
reduz o consumo de energia para 295W. Como resultado o aspirador
reduz significativamente a quantidade de energia consumida reduzindo
assim as emissões de CO2 sem comprometer os resultados de limpeza.
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Tecnologia TASKI ultra silenciosa
Graças a um patenteado e inovador sistema tecnológico whisper
O TASKI AERO é extremamente silencioso. Este baixo nível de ruído
significa que pode ser operado em qualquer ambiente a qualquer hora
do dia ou da noite Com o botão do modo eco, as emissões podem ser
reduzidas a um mínimo, elevando a fasquia na limpeza profissional.
Desenhado e testado de acordo com as melhores práticas
operacionais.
O produto foi desenhado para uma limpeza frequente em qualquer
ambiente. Cada aspeto do produto foi concebido baseado num processo
extensivo de avaliação junto dos nosso clientes com o objetivo de
disponibilizar a melhor qualidade de limpeza e eficácia operacional. Em
termos de desenho ergonómico, o TASKI AERO PLUS não tem igual
apresentando um pedal de ligação, duas posições de parqueamento e
acessórios incorporados fáceis de utilizar.

TASKI® AERO 8 PLUS / 15PLUS
Dados técnicos

Capacidade do reservatório

13 l / 15 l

Raio de trabalho

16 m

Tipo de saco

Papel / pano

Comprimento do cabo

12.5 m

Consumo nominal

585 W

Comprimento da mangueira

2.2 m

Voltagem

220/240 V

Tubos de aspiração

Metal telescópico

Peso com cabo

7.7 kg / 8.0 kg

Largura do bocal

280 mm

1tYHOGH3UHVVmR6RQRUD (modo Eco)

50 dB(A)

1tYHOGH3UHVVmR6RQRUD( modo série)

53 dB(A)

1tYHOGH3RWrQFLD6RQRUD (modo Eco)

60 dB / 59 dB

Classe de proteção

Classe II

1tYHOGH3RWrQFLD6RQRUD (modo série)

63 dB / 62 dB

Opção HEPA

Sim

Vácuo

17.41 kPa

Aprovações

Tüv/SEV/CE

Níveis de filtragem

3

Fluxo máximo de ar

33 l/sec

Dimensões

426 x 313 x 388 mm
426 x 313 x 425 mm

Produto

Código do artigo

TASKI AERO 8 PLUS

7524257

TASKI AERO 15 PLUS

7524258

Acessórios
TASKI AERO 8/15 sacos pano 10uni

7524288

TASKI AERO 8/15 sacos papel 10uni

7524289

TASKI AERO bocal com rolo 32mm

7524290

TASKI AERO bocal deslizante 32mm

7524291

TASKI AERO bocal de baixo perfil 32mm

7524292

TASKI AERO tubo telescópico 32mm

7524295

TASKI AERO tubo peça única 32mm

7524296

TASKI AERO escova para fendas 32mm

7524299

TASKI AERO bocal fendas longo 32/38mm

7524300

TASKI AERO descova para pó longa 32/38mm

7524301

TASKI AERO bocal para estofos 32/38mm

7524302

TASKI AERO filtros de escape de ar 10uni

7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA microfiltro

7524304

TASKI AERO 8/15 filtro de tecido 5uni

7524305
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