
Aspirador 20L 1.300W

VC2012L
Aspirador 20L 1.300W
Com função soprador.

Código EAN

0088381684767

INFORMAÇÃOS TÉCNICA

Potência 1.000 W
Potência max. conectável 2.600 W
Volume de ar 60 L/seg
Depressão máx. 210 mbar
Capacidade do depósito 20 L
Capacidade máxima de poeira 15 L
Capacidade máx. de líquidos 12 L
Classe de Filtragem L
Sistema de limpeza Push & Clean
Teleconexão ✓
Peso 7,5 Kg
Comprimento do cabo 7,5 m
Dimensões (CxLxA) 395 x 390 x 505

mm
Pressão sonora 72,0 dB(A)
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BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO

• Design mais atrativo que o do modelo anterior
VC2010L. Incorpora múltiplos compartimentos para
armazenar os acessórios. Também dispõe de uma
gaveta para guardar ferramentas ou outros objetos.

• Podemos ligar o tubo flexível à saída do ar (localizada
na parte traseira) para convertê-lo em um soprador.
Ideal para limpar as máquinas ou lugares complicados
de aspirar.

• Aumentamos a potência máxima conectável para os
2.600W.

• Depósito de aço inoxidável 20L.
• Modo automático (teleconexão): as máquinas podem

ser ligadas ao aspirador (máximo 2.600W). Desta
forma, quando activar o interruptor da máquina, o
aspirador começa a trabalhar.

• Tipo de filtragem classe "L" filtragem especial para
valores de sujidade OEL > 1 mg / m3 e um grau
máximo de permeabilidade de 1%. (Sujidades como
massas, gesso, cerâmica, pó de azulejo, etc ...).

• Sistema de limpeza "Push & Clean": tapando com a
palma da mão a mangueira de aspiração e
pressionando o botão 3 vezes, as lâminas do filtro
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Produtos relacionados

ACESSÓRIOS PADRÃO

P-70297
Saco plástico (5 peças) para

P-70465
ESCOVA CHÃO 446L

P-72899
Saco de Papel (5 peças) VC2010L

P-72908
Tubo asa

P-72942
Extensão reta (36mm X 520mm)

P-81739
Tubo flexível (3,2 x 3,5 m)

P-81745
Adaptador de conexão

W14295
Boquilha

W29541
Bocal para VC3511

ACESSÓRIOS

199773-1
Adaptador AWS (WUT02)

Suporte

Manual do usuário:
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