TASKI® vento 15S
TM

Aspirador eléctrico
TASKI vento 15S oferece-lhe:
• Maior eficiência de trabalho
• Melhor qualidade do ar
• Pega simples e ergonómica
• Um número de pequenos extras
Maior eficiência de trabalho
A utilização de duas rodas traseiras fixas e de duas rodas de rotação
livre garantem a máxima estabilidade e manobrabilidade do novo
aspirador. O novo bocal de aspiração maximiza a captação de pós
enquanto desliza facilmente sobre a superfície para uma maior eficiência.
Melhor qualidade do ar
Os aspiradores TASKI vento são construídos com um sistema de
filtragem líder na indústria e que é composto por: saco de pano
descartável, filtro de pano, filtro de protecção do motor e ainda o
opcional filtro de exaustão. Para a TASKI vento 15S o filtro HEPA está
também disponível como uma opção extra. Isto resulta numa melhoria
significativa da qualidade do ar durante e depois da aspiração, bem como
numa maior vida útil do motor.
Pega simples e ergonómica
A concepção da pega multifuncional incorpora um número de
características que incluem um mecanismo de abertura intuitiva, um
interruptor de funcionamento (on/off) ergonómico de accionamento com
o pé e um enrolamento adequado para o cabo.
Um número de pequenos extras
A TASKI vento 15S apresenta um suporte para fixar a ficha de segurança
do cabo eléctrico destacável, conferindo maior confiança às operações.
A máquina traz também um conjunto de acessórios standard (bocal
fendas e bocal estofos).

TASKI vento 15S
Dados Técnicos
Capacidade do saco do pó

15 litros

Comprimento do cabo

10.5 m

Tipo de saco (Papel/Pano)

Ambos

Comprimento da mangueira

2.2 m

Consumo nominal

1000 W

Tubos de sucção

Metal

Voltagem

220/240 V

Largura da escova

265 mm

Peso com cabo

8 kg

Dimensões

420x390x480 mm

Nível de ruído

61 dB(A)

Classe de protecção

II

Nível de ruído do motor

76dB

Filtro de exaustão opcional

Sim

Aspiração

22 kPa

Opção Hepa

Sim

Fluxo máx. de ar

61 l/sec

Homologações

CE

Filtração (fases)

3 (5 inc filtro de exaustão & HEPA)

Produto

Código
7522821

TASKI vento 15S
Acessórios
Sacos de pano descartáveis (Emb. de 10)

7514804

Sacos de papel descartáveis (Emb. de 10)

7514888

Conj. Filtros de disco (Emb. de 10)

4091150

Filtro de exaustão opcional

7514883

Kit Microfiltro (HEPA) (inclui filtro exaustão)

7514884

Microfiltro (HEPA)

7514885

Kit de acessórios 32mm

7522837

Tubo telescópico (32mm)

7514937

Tubo de aspiração 3 partes

7515055

Bocal Standard

7523107

Bocal Premium

7523260

Kit de acessórios (bocal fendas, bocal escova de pó)

7514889

Bocal escova de pó

8500510

Bocal para radiadores

8500520

Bocal para tubagens

8500530

Bocal para estofos

8500540

Bocal para fendas

8500550

Escova eléctrica turbo (apenas com 8500740)

8502000

Escova eléctrica power (apenas com 8500740)

7509903

Mangueira de aspiração 2m

8500730

Junção cónica

8500740

15 metros cabo eléctrico destacável

7514936
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