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Informace o produktu

CC-Profi-M/S-Vysavač
1. Popis produktu
Robustní a velmi výkonný vysavač pro mokro-suché sání
(M/S vysavač) pro účinné odsávání nečistot (např. při
čištění po ukončení pokládky nebo základním čištění
tvrdých podlahovin) nebo jako efektivní suchý vysavač.
Včetně rozsáhlého setu příslušenství pro univerzální
nasazení při mokrém i suchém sání.
•
•
•
•

Výkonný Twinflo´Bypass motor
Tritex-Filtersystém (pro suché sání)
Kuličkový plovoucí ventil (pro mokré sání)
Jednoduchá manipulace díky praktickému podvozku
se sklopným madlem a velkými koly
• Včetně hadice (2,4 m), sady ocelových sacích trubek s
regulací síly sání, ocelového madla, hubice pro mokré
sání (300 mm) s kolečky, hubice pro suché sání
(300 mm) s kolečky a kartáči vpředu i vzadu
2. Technická data
Typ:

Profi-M/S-Vysavač

Napětí:

230 V/50 Hz

Celkový výkon:
Hmotnost:
Délka kabelu:

1200 W
9,6 kg
10,0 m

Objem nádoby pro
mokré sání (M):
Objem nádoby pro
suché sání (S):
Sací podtlak:
Průtok vzduchu:
Rozměry:

20 litrů
27 litrů
245 mbar
40 Liter/s
358x450x710 mm

3. Příslušenství
• Filtrační sáček (při použití na suché sání)

Tento odborně-technický návod k použití byl sestaven na základě našich nejlepších vědomostí,
zkušeností a podle nejnovějších poznatků v oboru ošetřování, čištění a čistící techniky. Při používání
našich produktů podle námi doporučených postupů na materiálech, pro které jsou tyto produkty
určeny, nemůže dojít k žádným škodám nebo poškozením. Vzhledem k tomu, že používání našich
produktů je prováděno bez možnosti naší kontroly, podléhá vaší odpovědnosti zkontrolovat vhodnost
používání těchto produktů na vaše záměry a účely. Z těchto důvodů jsou naše návody a doporučení
obecně platná a není možno je použít jako základ ručení. Dbejte na dodržování doporučení,
směrnic a norem. Vydáním této informace o produktu pozbývají veškeré předchozí verze svoji
platnost.
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