
Bezprzewodowe odkurzanie
o najwyższej mocy

VP600 Battery





Akumulatorowy odkurzacz Nilfisk VP600 jest poręcznym 
urządzeniem działającym w dwóch prędkościach, które 
podniesie Twoją produktywność dzięki bezprzewodowej 
mobilności oraz czasie pracy nawet do 60 minut. 
Przy czasie ładowania wynoszącym jedynie 40 minut 
urządzenie to oferuje nieprzerwaną pracę dzięki 
możliwości przełączania między dwoma akumulatorami 
litowymi 36V. 

Kiedy stajesz przed trudnymi zadaniami i potrzebujesz 
dodatkowej mocy, wystarczy włączyć funkcję intensywnego 
czyszczenia a bateryjny odkurzacz VP600 zapewni osiągi 
 dostępne jedynie najlepszym elektrycznym odkurzaczom. 

Dzięki mobilności i braku potrzeby korzystania z gniazd 
elektrycznych oraz najniższym poziomie hałasu w swojej 
klasie urządzenie Nilfisk VP600 Battery jest atrakcyjną 
ofertą w przypadku bezproblemowego i bezpiecznego 
sprzątania ruchliwych obiektów odwiedzanych przez 
dużą liczbę ludzi. Sprawia to, że jest to idealne urządzenie 
do zastosowań takich jak wnętrza pociągów, autobusów, 
samolotów, sklepów, restauracji fast food, kin oraz 
podobnych miejsc z dużą liczbą siedzeń, stołów i innych 
mebli. 

• Wysoka produktywność przy nawet 60 minutach 
pracy z w pełni naładowanym akumulatorem. 

• Szybkie ładowanie akumulatora w zaledwie 40 minut 
umożliwia nieprzerwaną pracę przy użyciu dwóch 
akumulatorów.  

• Doskonała wydajność czyszczenia dzięki funkcji 
intensywnego sprzątania do trudnych zadań.

• Sprzątanie przy użyciu urządzeń akumulatorowych 
daje większą swobodę i mobilność w zakresie 
sprzątania w praktycznie dowolnym miejscu bez 
potrzeby korzystania z prądu i obsługiwania czy 
zwijania kabli.

• Bezpieczeństwo w miejscu sprzątania bez ryzyka, 
że osoba odwiedzająca obiekt lub operator 
urządzenia potknie się o kabel

• Najlepszy w tej klasie urządzeń poziom ciśnienia 
akustycznego zaczynający się od zaledwie 56 db(A) 
umożliwia oszczędne sprzątanie w ciągu dnia   

 

Nilfisk VP600 Battery
wygoda odkurzania

Przyjazny dla użytkownika i łatwy dostęp do 
akcesoriów

Filtr wydechowy HEPA H13 jest standardowym 
wyposażeniem we wszystkich wariantach 
VP600 Battery

Łatwy dostęp do zestawu akumulatorów 
sprawia, że ładowanie i wymiana akumulatora 
są łatwą procedurą
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Dane techniczne
Opis Jednostka VP600 Battery

eco / intensywne czyszczenie

Numer referencyjny 41600821
Napięcie V 36
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Moc znamionowa W 650
Pobór mocy W 190/485
Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 56/61
Poziom mocy akustycznej dB(A) 68/73
Moc ssania na końcu rury W 45/116
Przepływ powietrza l/sek. 21,7/26,7
Pojemność worka na kurz l 10
Filtr główny cm 2 2400
HEPA H13 cm 2 800
Długość x szerokość x wysokość mm 480x300x270
Ciężar (sam odkurzacz) kg 7,2
Masa z akumulatorami kg 10
CECHY:
Intensywne czyszczenie •
HEPA H13 filter •
Worek na kurz (1 szt.) •
Szybkie ładowanie •


