
TASKI® jet 38 Επαγγελματική μηχανή απορρόφησης
σκόνης όρθιου τύπου
Βασικά χαρακτηριστικά  
• Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
• Ευελιξία
• Βελτιωμένη ποιότητα αέρα
• Εύκολη και εργονομική μεταφορά

Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα
Το μοτέρ απορρόφησης δύο σταδίων της TASKI jet 38 προσφέρει 
άριστη ροή αέρα, ενώ η υψηλής ταχύτητας περιστροφής βούρτσα 
απομακρύνει μηχανικά τη σκόνη μέσα από τις ίνες του χαλιού.
Το σύστημα προσφέρει ένα εκπληκτικό καθαριστικό αποτέλεσμα και 
ενισχύει την εμφάνιση του χαλιού. Η μηχανή είναι ελαφριά και εύκολα 
διαχειρίσιμη, ώστε να επιτρέπει μια παραγωγική και εργονομική 
λειτουργία καθαρισμού.

Ευελιξία
Η TASKI jet 38 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οριζόντια θέση ώστε 
να καθαρίζει κάτω από κρεβάτια και έπιπλα. Χάρη στον εύκαμπτο 
σπιράλ σωλήνα, τον τηλεσκοπικό σωλήνα και τα ακροφύσια
σχισμών και ξεσκονίσματος, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα 
και σε περιοχές πάνω από το δάπεδο. Το ύψος της βούρτσας 
προσαρμόζεται εύκολα για αποτελεσματικότερο καθαρισμό σε 
διαφορετικούς τύπους χαλιών/μοκετών.

Βελτιωμένη ποιότητα αέρα
Η TASKI jet 38 χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο σύστημα φιλτραρίσματος 
σε πέντε στάδια, που αποτελείται από μια χαρτοσακούλα διπλού 
φίλτρου, φίλτρο που μπορεί να πλυθεί, φίλτρο εξαερισμού και φίλτρο 
ψύκτρων. Προαιρετικά διατίθεται και φίλτρο εξαερισμού HEPA.

Εύκολη και εργονομική μεταφορά
Η TASKI jet 38 είναι φιλική προς το χρήστη  χάρη στην ανθεκτική και 
εργονομική της λαβή και με ύψος που προσαρμόζεται σε δύο θέσεις. 
Ο συμπαγής σχεδιασμός της, το μικρό βάρος και η εργονομικά 
σχεδιασμένη λαβή μεταφοράς, επιτρέπει την εύκολη μεταφορά από 
δωμάτιο σε δωμάτιο, ακόμα και πάνω από σκάλες.
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Περιγραφή χαρακτηριστικών

Εύχρηστο εργαλείο: Τα ακροφύσια σχισμών και ξεσκονίσματος βρίσκονται 
τοποθετημένα πάνω στη μηχανή, σε άμεση πρόσβαση από τον χρήστη.

Εργονομική λαβή: Η λαβή προσαρμοζόμενου ύψους περιλαμβάνει προστασία της 
λαβής και ένα τηλεσκοπικό σωλήνα που ρυθμίζεται εύκολα, ώστε να διευκολύνεται
η ξεκούραστη λειτουργία της μηχανής. Η λαβή προσφέρει προστασία των χεριών
του χειριστή.

Εύκολη συντήρηση: Η βούρτσα μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς εργαλεία, ενώ δύο 
προειδοποιητικές ενδείξεις σας ενημερώνουν όταν η σακούλα είναι γεμάτη ή όταν η 
ρύθμιση της βούρτσας δεν είναι σωστή.

Ανθεκτικότητα: Οι μηχανές TASKI jet 38 κατασκευάζονται από ανθεκτικό ABS για 
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
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Τεχνικές πληροφορίες

Περιγραφή TASKI jet 38 Περιγραφή TASKI jet 38

Πλάτος εργασίας 38 cm Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) 26 x 38 x 120 cm

Χωρητικότητα σακούλας 4  L Μήκος καλωδίου ρεύματος 10 m

Βάρος με καλώδιο 7.8 kg Ταχύτητα βούρτσας 5,000 rpm

Επίπεδο θορύβου 69 dB(A) Προσαρμογή βούρτσας από 1-10mm

Επίπεδο ισχύος θορύβου 81 dB Φιλτράρισμα 5 σταδίων

Ονομαστική κατανάλωση 900 W Κλάση ηλεκτρικής προστασίας II

Μέγιστη ροή αέρα 16 kPa
Εγκρίσεις CE/CB Test cert./NEMKO/

cETLusΜέγιστη απορρόφηση 45 l/sec.

Αξεσουάρ/ Πρόσθετα εξαρτήματα SKU
Ακροφύσιο για καλοριφέρ 4080220

Ακροφύσιο για ταπετσαρίες 4080230

Χαρτοσακούλα διπλού φίλτρου (συσκ. 10 τεμ.) 8502160

Φίλτρο προστασίας μοτέρ (συσκ. 10 τεμ.) 8503640

Φίλτρο εξαγωγής αέρα της μονάδας απορρόφησης (συσκ. των 5) 8505110

Φίλτρο HEPA 8505180


