Clean Profi 1 & 1.2E
Den n y e g e n e r a sj o n e n s t ø vs u g ere

Clean Profi 1 & 1.2E

Beskytter møblene

Allergivennlig

Ulike munnstykker følger

En gummilist rundt støvsu-

teleskoprør

med, som møbelmunn-

geren beskytter møbler og

Teleskoprøret er plastbelagt

stykke, rundbørste og

innredning.

for ikke å fremkalle allergier.

fugemunnstykke.
Praktisk ledningsLavt støynivå

oppbevaring

Oppbevaring for munn-

Takket være det lave støy-

Ledningen kan kveiles opp

stykker

nivået egner denne støvsu-

på toppen av støvsugeren.

De medfølgende munn-

geren seg i alle miljøer.

For Clean Profi 1.2E er

stykkene oppbevares

standard en manuell

enkelt i en egen holder

ledningsvind.

på støvsugeren

Clean Profi 1.2E.

Lett tilgjengelig start-/

Teleskoprørholder på

Det er en mulighet til å

stoppknapp

maskinen

utstyre Clean Profi 1 med

Start-/stoppknappen er

Teleskoprøret med munn-

HEPA filter.

praktisk plassert for å gjøre

stykke kan enkelt festes

det enklere for brukeren.

utenpå støvsugeren for

HEPA-filter tilgjengelig
Hepafilter er standard for

enkel oppbevaring og
transport.

Enkel, smidig og robust!

Clean Profi 1

Clean Profi 1.2E

Tekniske data Clean Profi 1 & 1.2E
Vakuum

kPa

29

Maks. effekt

W

900

Slangelengde

m

2,5

Volum, støvpose

liter

10

Ledningslengde

m

15

Vekt

kg

6,2

Miljøvennlig hele veien!

Vi er til stede i nærheten

Avtaler om kjøp, leie

Hurtig service!

Det er en selvfølge for oss

av deg!

eller leasing –

Fra vårt store lager leverer

å ta vare på miljøet.

Vi har god geografisk

spesialavtaler

vi raskt reservedeler og

Vi stiller høye krav til

dekning både når det

Vi tilbyr en rekke finansier-

tilbehør.

miljøvennlighet allerede

gjelder salg og service. Vi

ingsløsninger. Kontakt oss,

under produksjonen av

ønsker å være til stede for

så skreddersyr vi et tilbud.

maskinene.

kundene våre.
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