
TASKI® ventoTM 15S Μηχανή απορρόφησης σκόνης με καλώδιο

Η TASKI vento 15S σας προσφέρει:
• Βελτιωμένη αποδοτικότητα
• Βελτιωμένη ποιότητα αέρα
• Απλό και εργονομικό χειρισμό
• Σημαντικά πρόσθετα χαρακτηριστικά

Βελτιωμένη αποδοτικότητα
Η χρήση δύο σταθερών πίσω τροχών και δύο εμπρόσθιων τροχών 
με δυνατότητα πλήρους περιστροφής διασφαλίζει τη μέγιστη 
σταθερότητα και ευελιξία της νέας μηχανής. Το νέο πέλμα για το 
δάπεδο μεγιστοποιεί την απορρόφηση της σκόνης, ενώ γλιστράει 
πάνω στην επιφάνεια για μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Βελτιωμένη ποιότητα αέρα
Οι μηχανές TASKI vento χρησιμοποιούν σύστημα φιλτραρίσματος 
που αποτελείται από: σακούλες χάρτινες ή υφασμάτινες,μιας χρήσης, 
υφασμάτινο φίλτρο, φίλτρο προστασίας του μοτέρ και ένα προαιρετικό 
φίλτρο εξαγωγής αέρα. Υπάρχει επίσης διαθέσιμο πρόσθετο φίλτρο 
HEPA. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντικά βελτιωμένη ποιότητα 
του αέρα κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το πέρας της λειτουργίας, 
καθώς και αυξημένη διάρκεια ζωής.

Απλός και εργονομικός χειρισμός
Ο ειδικός σχεδιασμός της χειρολαβής ενσωματώνει μια σειρά 
χαρακτηριστικών, όπως ένα νέο μηχανισμό ανοίγματος, εργονομικό 
διακόπτη λειτουργίας on/off και ένα βολικό σύστημα περιτύλιξης του 
καλωδίου.

Σημαντικά πρόσθετα χαρακτηριστικά
Η TASKI vento 15S διαθέτει σύστημα συγκράτησης για την ασφάλιση 
του αποσπώμενου καλωδίου ώστε να υποστηρίζεται η αξιόπιστη 
λειτουργία της μηχανής. Περιέχει επίσης στο βασικό εξοπλισμό 
ακροφύσια για τις σχισμές και τις ταπετσαρίες.
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 Τεχνικά Χαρακτηριστικά
Χωρητικότητα σακούλας                    15 λίτρα Μήκος καλωδίου                               10.5 m

Τύπος σακούλας (χάρτινη/ υφασμάτινη) Και τα δύο Μήκος σπιράλ σωλήνα απορρόφησης          2.2 m

Ονομαστική κατανάλωση                   1000W Σωλήνες απορρόφησης                Μεταλλικοί

Τάση       220/240V Μήκος πέλματος                              280mm

Βάρος με το καλώδιο                        8 kg Διαστάσεις 420x390x480 mm

Επίπεδο θορύβου                             61 dB(A) Κλάση ηλεκτρικής προστασίας       Class II

Επίπεδο ισχύος θορύβου               76dB Πρόσθετο φίλτρο εξαερισμού             Ναι

Μέγιστη υποπίεση                       22 kPa Φίλτρο HEPA                                      Ναι

Μέγιστη ροή αέρα                             61 l/sec Εγκρίσεις    CE

Φιλτράρισμα (στάδια)   3 (5 μαζί με εξαερισμού και HEPA)

Προϊόν Κωδικός
TASKI vento 15S 7522821
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TASKI vento 15S

Αξεσουάρ / Πρόσθετα εξαρτήματα
Υφασμάτινες σακούλες μιας χρήσης (συσκ. 10 τεμ.) 7514804

Χάρτινες σακούλες (συσκ. 10 τεμ.) 7514888

Σετ φίλτρων λευκό/γαλάζιο (συσκ. 10 τεμ.) 4091150

Φίλτρο εξαερισμού (προαιρετικό) 7514883

Σετ φιλτραρίσματος HEPA (συμπεριλαμβανομένου του φίλτρου εξαερισμού) 7514884

Φίλτρο HEPA 7514885

Στάνταρ σετ αξεσουάρ 32mm 7522837

Τηλεσκοπικός σωλήνας 32mm 7514937

Σωλήνας απορρόφησης μεταλλικός (3 μέρη) 7515055

Standard ακροφύσιο σκόνης RD 7523107

Premium ακροφύσιο σκόνης RD 7523260

Σετ αξεσουάρ (ακροφύσιο σχισμών, ακροφύσιο βούρτσας ξεσκονίσματος) 7514889

Ακροφύσιο βούρτσας 8500510

Ακροφύσιο καλοριφέρ 8500520

Ακροφύσιο σωλήνα 8500530

Ακροφύσιο ταπετσαρίας 8500540

Ακροφύσιο σχισμών 8500550

Πέλμα δαπέδου με περιστρεφόμενη κυλινδρική βούρτσα (συνδυάζεται  
μόνο με το 8500740) 7509903

Σπιράλ σωλήνας απορρόφησης 2m 8500730

TASKI σύνδεσμος με κωνικά άκρα 8500740

Αποσπώμενο καλώδιο ρεύματος 15m 7514936

76dB
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