
Słynne urządzenie do trudnych zadań
- skuteczność i wytrzymałość w dziedzinie sprzątania 
dużych powierzchni

VP930



Trwały stalowy zbiornik i worek na kurz o 
pojemności 15 litrów

Filtr wydechowy HEPA H13 zapewniający 
najwyższej klasy filtrację i powietrze w 
obszarze roboczym

Dwie prędkości w wybranych wariantach



VP930 to idealne rozwiązanie do 
wymagających zastosowań w biurach, 
hotelach i budynkach publicznych

VP930 jest zbudowany specjalnie z myślą 
o miejscach, gdzie ważny jest niski poziom 
hałasu; poziom ciśnienia akustycznego już 
od 53 dB(A).

Nilfisk VP930 jest niezawodnym partnerem do 
wymagających zastosowań w hotelach, szkołach, 
biurach i szpitalach. Solidny i stabilny, z dużym workiem 
na kurz o pojemności 15 litrów. 

Pomysłowa stylistyka optymalizuje przepływ powietrza 
i obniża straty energii do absolutnego minimum, co 
sprawia, że jest to jeden z najcichszych profesjonalnych 
odkurzaczy na świecie. 

Efektem jest niezwykła moc ssania i fantastyczna  
trwałość. To właśnie sprawia, że klienci wracają po 
VP930 co roku. 

·  Doskonałe wyciszenie
·  Niezwykła wytrzymałość dzięki solidnemu stalowemu 

pojemnikowi
·  Komponenty wysokiej jakości
·  Duża pojemność
·  Filtr HEPA H13 w standardzie

Światowej klasy suchy 
odkurzacz

Opcja parkowania w standardzie
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Cisza jak makiem zasiał...

Specyfikacje techniczne
Opis Jednostka VP930 Eco HEPA VP930 HEPA Basic VP930 HEPA

Nr pozycji 10741550 107415451 107415453

Klasa efektywności energetycznej

Roczne zużycie energii (kWh/rok) 14 31 31

Skuteczność odkurzania dywanów C C C

Skuteczność odkurzania podłóg twardych B C C

Klasa reemisji kurzu A A A

Poziom mocy akustycznej (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 66 70 70/66

Moc znamionowa W 400 760 760/400

Moc ssania na końcu rury W 120 240 240

Przepływ powietrza l/sek. 26 33 33

Podciśnienie, przy dyszy kPa 16 23 23

Poziom ciśnienia akustycznego IEC/EN 60335-2-69 dB(A) 53 57 57/53

Pojemność worka na kurz litry 15 15 15

HEPA H13 cm 2 tak tak Tak

Długość kabla m 15 15 15

Długość x szerokość x wysokość cm 44x39x33 44x39x33 44x39x33

Ciężar kg 7,9 7,9 7,9

Specyfikacje i parametry mogą zostać zmienione bez uprzedzenia. 96
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Zaprojektowany do cichego wykonywania zadań w obszarach wrażliwych na hałas, takich jak sprzątanie 
pomieszczeń biurowych w trakcie pracy biura, sprzątanie oddziałów szpitalnych czy odkurzanie w hotelach 
pełnych gości, odkurzacz VP930 będzie odpowiednim wyborem. Dzięki fantastycznemu poziomowi ciśnienia 
akustycznego 53 dB(A) sprzątanie w ciągu dnia stanie się dzięki VP930 wykonalnym zadaniem.  

HAŁAS W ŻYCIU CODZIENNYM
(poziom mocy dźwięku/poziom ciśnienia 
akustycznego)

156/140 dB(A)

80/64 dB(A)

76/60 dB(A)

66/53 dB(A)

46/30 dB(A)

Samolot

Suszarka do 
włosów

Rozmowa

VP930

Ćwierkanie 
ptaków


