
Акумулаторна прахосмукачка
с отлична мощност

VP600 Battery





Акумулаторната прахосмукачка Nilfisk VP600 е 
двускоростна машина с гъвкави възможности, която 
подобрява вашата производителност благодарение на 
безжичната си подвижност и времето за работа до 60 
минути. Със зарядно време само 40 минути, машината 
ви предлага непрекъснато почистване чрез разменяне на 
двата литиеви акумулатора с напрежение 36 V. 

Когато ви очаква тежка работа и се нуждаете от 
допълнителна мощност – просто задействайте функцията 
за интензивно почистване и акумулаторът на VP600 
няма да отстъпва на най-добрите прахосмукачки със 
захранване от мрежата. 

Местенето е лесно, когато не са нужни контакти със 
захранване – и нивото на шума е най-ниско в този клас – 
вие ще намерите, че Nilfisk VP600 Battery е привлекателен 
избор за безпроблемно и безопасно почистване на 
оживени помещения с голям брой гости и посетители. 
Това прави машината идеална за приложения вътре във 
влакове, автобуси, самолети, магазини, заведения за 

бързо хранене, киносалони и подобни места със седалки, 
маси и други мебели. 

•    Висока производителност с време за работа до 60 
минути с напълно заредена акумулаторна батерия 

•    Бързото зареждане на акумулаторната батерия само 
за 40 минути позволява непрекъснато почистване с 
използване на две акумулаторни батерии

•    Отлична производителност при почистване с функция 
за интензивно почистване, когато се работи в трудни 
условия

•    Почистването със захранване от акумулаторна 
батерия предлага по-голяма свобода и мобилност 
при почистване на всякакви места, без да е нужно 
електрозахранване и влачене или навиване на кабели

•    Безопасна околна среда по време на почистване, без 
риск присъстващи хора или операторът да се препънат 
в кабел

•    Най-добро в класа си ниво на звуковото налягане – 
само 56 dB(A), което дава възможност на икономично 
почистване денем 

Nilfisk VP600 Battery
Акумулаторна прахосмукачка с гъвкави  
възможности

Удобна за употреба и с лесен достъп до 
принадлежностите

HEPA H13 филтърът за излизащия 
въздух е включен стандартно във всички 
варианти на VP600 Battery

Лесният достъп до акумулаторната 
батерия превръща презареждането и 
зареждането в лесна процедура
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Технически спецификации
Описание Unit VP600 Battery

eco / power boost

Номер на референция 41600821

Напрежение V 36

Тип на акумулаторната батерия Lithium lon

Номинална мощност W 650

Консумация на мощност W 190/485

Ниво на звуковото налягане dB(A) 56/61

Ниво на силата на звука dB(A) 68/73

Смукателна мощност в края на тръбата W 45/116

Въздушен поток l/sec. 21.7/26.7

Вместимост на торбата за прах l 10

Основен филтър cm2 2400

HEPA H13 cm2 800

Дължина x широчина x височина mm 480x300x270

Тегло (само на машината) kg 7.2

Тегло с акумулатори kg 10

ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ:
Режим на интензивно почистване •

Филтър HEPA H13 •

Торбата за прах (1 брой) •

Бързо зареждане •


