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ASPIRADOR DE PÓ COMERCIAL 

COMPACTO E FÁCIL DE USAR EM SEU DIA A DIA  

§ Fácil de usar, Interruptor principal que pode ser operado com o pé ou com a mão, Função de encaixe e gancho do 

cabo, suporte de acessórios, suporte de tubo e filtro HEPA opcional;

§ Simples e fácil de usar. Sua alta manobrabilidade facilita o transporte;

§ Excelente investimento para seu dinheiro. Com o sistema ECO, economiza energia em diferentes situações de 

limpeza. Além disso, sua alta potência do motor em 12L e 15L, melhora a eficiência de limpeza;

§ Produto de alta qualidade;

§ Você verá que é ideal e apropriado para a limpeza diária de escritórios, quartos de hotel, pequenos restaurantes, 

lojas de varejo e para aplicações em locais de serviços leve de médio direito.

Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.

CONFIÁVEL, SIMPLES E PODEROSA.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Classe de eficiência energética

Consumo anual de energia (kWh)

Pegar poeira em tapetes

Pegar poeira em pisos duro

Classe de re-emissão de poeira

Nível de ruído (dB (A)

Voltagem (v)

Frequência (hz)

Potência nominal (w)

Motor de vácuo (tipo)

Vácuo (mmh o) 2

Fluxo de ar (l/min)

Tamanho do cabo elétrico (m)

Cor do cabo de elétrico

Capacidade do tanque (l)

Nível de ruído (dB (A))

Ampere (A)

Peso líquido (kg)

Comp x Larg x Alt (cm)

Item

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
São Paulo / SP - Brasil
Phone:  +55(11) 3959-0300
www.nilfisk.com.br

Abrindo caminhos com produtos de limpeza simples, confiáveis e poderosos.
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