GHIBLI Power D 12 stofzuiger, 12 ltr.
De GHIBLI Power D 12 is een krachtige en veelzijdige stofzuiger
die is uitgerust met een reservoir van 12 liter en een hoge
zuigkracht van 250 mbar(!). Ook heeft deze handige stofzuiger
een zeer stille werking en beschikt deze over een
waarschuwingslampje die gaat branden wanneer de stofzak vol
zit.

Gratis verzending en snelle levering
Deze stofzuiger wordt gratis bij u thuis afgeleverd. Wanneer u
de GHIBLI D 12 voor 15:00 uur besteld, wordt deze de volgende
werkdag bij u bezorgd.

Wendbaar
De Ghibli D 12 stofzuiger heeft een perfecte wendbaarheid door
de zwenkwielen aan de voorkant en de wielen met een grote
diameter aan de achterkant. De stofzuiger beschikt verder over
een schokdempende bumper en heeft een extra lang snoer van
15 meter.

Toepassingsgebieden
De GHIBLI Power D 12 is bedoelt voor kleine en middelgrote
oppervlakken. Door het lage geluidsniveau en de optimale
wendbaarheid is deze stofzuiger zeer geschikt voor in kantoren,
woningen, bedrijven of hotels.

Wordt geleverd inclusief:
- Stofzak
- Patroonfilter
- Uitblaasfilter
- Schokdempende bumper
- Telescopische buis
- Eenvoudig bevestigingssysteem voor kabel en buis
- Lange kabel (15 meter)
- Container met grote capaciteit
- Bajonetkoppeling aan slang
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Technische specificaties

Optioneel

Kabellengte

15 mtr

Type

Power D 12

Geluidsdruk onbelast

59 dB(A)

Frequentie

50 Hz

Tankinhoud

12 ltr

Gewicht

7 kg

Afmetingen hoogte

375 mm

Afmetingen lengte

350 mm

Spanning

230 V

Onderdruk

25000 Pa

Luchtdebiet

205 m³/h

Afmetingen breedte

450 mm

Standaard slanglengte

2,5 mtr

Hoofdfilter

0,2 m²

Nominaal vermogen

0,9 kW

Hoofdfilter klasse

M klasse

Patroonfilter t.b.v. Ghibli D 12

Merk

Ghibli

Artikelnummer: 7002512750

Vermogen

1,1 kW
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Synthetische stofzakken t.b.v. Ghibli D12 (10
stuks)
Artikelnummer: 7006582035
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