
Výhody

Čištění filtru pomocí stisknutí tlačítka pro dosažení nejvyššího sacího výkonu

Zásuvka s funkcí start-stop pro použití s elektro nářadím

Kazetový filtr odolný vůči vlhkosti pro snadnou výměnu pro mokré nebo suché vysávání

4 m sací hadice 

Třída prachu L

Novinka Vysavač VarioVac 22 L 
Kompaktní zařízení pro mokré i suché vysávání
s nízkou hmotností
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Razítko prodejce:

Zásuvka Polyesterový kazetový filtr Podlahová hubice s vyměnitelnými
nástavci

Technické údaje

Třída prachu L

Napětí 230 V / 50 Hz

Výkon 1.200 W

Max. množství vzduchu 30 m³/h

Max. podtlak 190 mbar

Ochrana IP X4

Třída ochrany I

Průměr odsávací hadice 35 mm

Délka hadice 4 m

Nádrž 22 l (13 l kapaliny)

Hlučnost 73 dB (A)

Délka přívodního kabelu 6 m

Rozměry D x Š x V 38,0 x 37,0 x 48,0 cm

Hmotnost (bez příslušenství) 6,1 kg

Popis produktu obj. č.

Vysavač VarioVac 22 l
V dodávce:
- zásuvka (max. 2 000 W)
- sací hadice 4 m
- kazetový filtr
- 2x ocelová sací trubice
- podlahová hubice 300 mm pro mokré a suché vysávání
- štěrbinová hubice
- gumová koncovka pro připojení elektro nářadí
- filtrační vložka

65 13 22

Další výhody
 Vysoký sací výkon pro vynikající výsledky

 Sací třída L zaručuje práci v bezprašném prostředí 
 (99 % dle normy EN 60335-2-69)

 Velký pracovní rádius díky 4 m odsávací hadici 
 a 6 m síťového kabelu

 Kompaktní konstrukce a nízká hmotnost
pro jednodušší transport  

 Otvor pro sací hadici na sací hlavě pro lepší využití
kapacity vysavače a jednodušší likvidaci odpadu  

 Inovativní podlahová hubice na mokré a suché
vysávání s klipem pro použití gumové lišty
nebo kartáčů

 
 

 Upevňovací klip pro bezpečné a pohodlné
používání příslušenství  

Příslušenství obj. č.
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65 13 30

Hubice pro mokré a suché vysávání

Kazetový filtr

Filtrační vložka 22 l (1 balení = 5 ks)

65 25 70


