FC 5
Уред за почистване на твърди подове FC 5 с микрофибърни ролки и функция 2-в-1 за
избърсване и изсмукване на влажни и сухи замърсявания само в една работна стъпка.
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1 Функция 2-в-1

 Избърсване чрез събиране на влажните и сухите отпадъци
само в една стъпка.

2 Функция за самопочистване с автоматично изсмукване на
мръсотията от валяците

 Постоянно чисти валяци за най-добри почистващи резултати.
 Благодарение на ниската остатъчна влага подовете изсъхват
за по-малко от 2 минути.
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3 Висококачествени микрофибърни валяци

 Микрофибърните валяци се поставят и свалят бързо и лесно.
 Могат да се перат в перална машина при 60 °C.

4 Иновативна задвижваща концепция

 За почистване без усилия - с въртящите се напред валяци,
уредът се придвижва почти от само себе си.
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FC 5

 Иновативна функция за самопочистване
 Практична паркинг позиция
 С мострен универсален препарат

Технически данни
Артикулен н-р

1.055-500.0

Вид на тока

1 / 220–240 / 50–60

4054278091532
Мощност

max. 460

Производителност на площ с едно
пълнене на резервоара

ca. 60

Обем на контейнера за чиста вода

ml

400

Обем на контейнера за мръсна
вода

ml

200

Работна ширина на валяците

300

Време за изсъхване на почистените подове

ca. 2
ml

200
7

Тегло

4,6

Размери (Д х Ш х В)

320 × 270 × 1220

Оборудване

Система с два резервоара
Чифт почистващи валяци, жълти
Станция за почистване и съхранение

  Включени в комплекта     
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Обем на почистващата станция
Дължина на кабела

FC 5
1.055-500.0

1

2

3

4

Артикулен н-р Количество

Цена

Walzen
1 2.055-006.0

1

2 2.055-007.0

1

3 2.055-021.0

1

FC 5 капак на смукателната глава

4 2.055-019.0

1

  Включени в комплекта            

Комплект от две части от микрофибър за нежно мокро
почистване и грижа за всички твърди подове. Без мъх,
абсорбиращ и износоустойчив. Подходящ за пране в
перални машини до 60 ° C.





Капак с по-широк канал и подобрена цялостна ефективност. Вашият FC 5 има ли вече новия капак на смукателната глава? Научете повече тук.
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Микрофибърни ролки за FC 5,
жълти
Микрофибърни ролки за FC 5,
сиви
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------------- >
Други

