VP300

Enkel & pålidelig
rengøring

Støvsugeren til
hverdagsbrug

Nilfisk VP300 er en enkel, velkonstrueret og pålidelig støvsuger der
klarer opgaven dag ud og dag ind. Idéel til rengøring af kontorer,
hotelværelser, butikker og lignende lette opgaver.
Som alle andre Nilfisk maskiner, er designet enestående med
særlig fokus på ergonomi og miljø.
Beholderkapaciteten er den største i klassen, hvilket betyder mindre spildtid ved poseskift. VP300 vejer kun 5,2 kg, hvilket gør det
let at flytte maskinen fra opgave til opgave.
Nydeligt design til enkel og effektiv rengøring, til en fornuftig pris.
Nilfisk VP300 HEPA er det nyeste medlem af serien, med ægte
HEPA-filtrering gennem et certificeret HEPA filter. Ved at benytte
et rigtigt HEPA-filter bevares en højere luftkvalitet i lokalet.
Som et led i Nilfisk’s fortsatte arbejde for at beskytte miljøet,
bruger VP300 serien udelukkende genanvendelige komponenter.

SIKRER EN EFFEKTIV
RENGØRINGOPLEVELSE
HVER GANG

Let at bruge og i et holdbart design, tilbyder VP300 serien:
• D
 en bedste fylde kapacitet i sin klasse, hvilket betyder
mindre tid på skift af støvsugerposer
• Vejer kun 5,2 kg og er nem at transportere
• L avt støjniveau på 50 dB (A) gør det muligt at rengøre
i dagtimerne
• S ikker opbevaring af tilbehør og kabel, samt parkeringsløsning
til røret

Aftagelig orange kabel (VP300 HEPA)

Bedre filtrering med HEPA filter
(VP300 HEPA)

Hele maskinen, herunder slange og rør, kan transporteres
sikkert og komfortabelt med én hånd

Enkel opbevaring af mundstykker sikrer
at tilbehøret altid er nemt tilgængeligt

Fremragende støvsuger
til prisen

Bekvem opbevaring af rør
og mundstykke

Stærk og robust tænd/sluk kontakt

2 steder til opbevaring af kabel
(bagerste krog eller under
håndtaget)

Ergonomisk designet bærehåndtag giver komfortabel og sikker
transport

HEPA filter, 1200W
(VP300 HEPA)

Aftagelig orange kabel
(VP300 HEPA)

Sværtefri beskyttelsesbumper

Beskyttede baghjul
Tilbehør opbevares
nemt og sikkert mellem
baghjulene

Tekniske specifikationer
Beskrivelse

Enhed

VP300 Nordic

VP300 HEPA

Kwh/år

29

29

Støvopsamling på tæpper

Årligt energiforbrug

na

na

Støvopsamling på hårde gulve

D

D

Støvudledning klassificering

G

F

dB(A)

67*

67*

IP20

IP20

V

220-240

220-240

Lydniveau (IEC/EN 60335-2-69)
IP beskyttelsesklasse
Spænding
Nominel effekt

W

900

1200

Sugeeffekt ved mundstykke

W

225

230

Luftmængde

l/sek.

34

30

Vakuum ved mundstykke

kPa

21

22

Støjniveau BS 5415

dB(A)

50

50

Kapacitet, støvpose

liter

10

10

Kabel længde

m

10

10

Hovedfilter areal

cm2

1250

1250

HEPA filter areal

cm2

-

2600

Dimensioner LxBxH

cm

39,5x34x39

39,5x34x39

Vægt

kg

5,2*

5,3*

* kun maskinen. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.
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