
Robert Bosch GmbH

Πλυντικό υψηλής πίεσης
EasyAquatak 100
Συμπαγές και γρήγορο,
προσφέρει ξεκούραστη εργασία
καθαρισμού

Στο προϊόν

Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος

- Το πιστόλι ψεκασμού Bosch 360° επιτρέπει την εκτόξευση της δέσμης υπό γωνία, έτσι ώστε και η
αθέατη ρύπανση να μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα

- Η λειτουργία με το ένα χέρι σημαίνει, ότι με το ελεύθερο χέρι μπορείτε να κρατήσετε ελαφριά
αντικείμενα ή να μετακινήσετε ένα αντικείμενο για καθαρισμό, κάνοντας τη διαδικασία ταχύτερη και πιο
αποτελεσματική.

- Το ακροφύσιο μπορεί να ρυθμιστεί από μια ισχυρή δέσμη καθαρισμού μέχρι απαλό ξέβγαλμα, ιδανικό
για παράθυρα

- Το ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης μειώνει το χρόνο καθαρισμού με τη γρήγορη εφαρμογή
σαπουνίσματος. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό αυτοκινήτων και δοχείων απορριμμάτων

- Συμπαγής, φορητός σχεδιασμός, με μια πλατιά βάση για πρόσθετη σταθερότητα
- Έτοιμο για χρήση αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα, έτσι δεν απαιτείται συναρμολόγηση από τον πελάτη

Περαιτέρω πλεονεκτήματα προϊόντος

- Το ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης μειώνει το χρόνο καθαρισμού με τη γρήγορη εφαρμογή
σαπουνίσματος. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό αυτοκινήτων και δοχείων απορριμμάτων

- Συμπαγής, φορητός σχεδιασμός, με μια πλατιά βάση για πρόσθετη σταθερότητα
- Έτοιμο για χρήση αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα, έτσι δεν απαιτείται συναρμολόγηση από τον πελάτη

Υλικά παράδοσης

- Πιστόλι υψηλής πίεσης 360° Bosch
- 3 m εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης
- Ακροφύσιο απορρυπαντικού υψηλής πίεσης, 450 ml
- Φίλτρο νερού

Κωδικός αριθμός:  06008A7E00
Κωδικός EAN: 3165140935661

https://www.bosch-garden.com/gr/el/?????????????/????????-?????/easyaquatak-100-3165140935661-2667610.jsp


Robert Bosch GmbH

Πλυντικό υψηλής πίεσης

EasyAquatak 100

Τεχνικά στοιχεία
Ισχύς κινητήρα: 1.200 W

Μέγιστη πίεση: 100 bar

Μέγιστη παροχή: 300 λίτρα/ώρα

Μέγιστη θερμοκρασία παροχής: 40 °C

Ικανότητα αυτόματης αναρρόφησης: 0,5 μέτρα

Σύστημα απορρυπαντικού: Αφρός υψηλής πίεσης

Τύπος κινητήρα: Σειρά

Τύπος αντλίας: 3 κύλινδροι

Μήκος καλωδίου: 5 μέτρα

Μήκος εύκαμπτου σωλήνα: 3 m (PVC)

Βάρος (χωρίς εξαρτήματα): 3 kg

Κάννες: Κάννη

Τύμπανο εύκαμπτου σωλήνα: Χειροκίνητα

Πληροφορίες θορύβου/κραδασμών
Τιμές μέτρησης υπολογισμένες κατά EN 60335
Συνολικές τιμές ταλαντώσεων (διανυσματικό άθροισμα τριών κατευθύνσεων).

Τιμή εκπομπής ταλαντώσεων ah: 1.3 m/s²

Ανασφάλεια K: 0.6 m/s²

Τιμές μέτρησης θορύβου, υπολογισμένες σύμφωνα με την οδηγία 2000/14/ΕΚ. Η τιμή A της στάθμης
θορύβου του εργαλείου ανέρχεται κανονικά στη: Στάθμη ηχητικής πίεσης 79 dB(A), στάθμη ηχητικής
ισχύος 91 dB(A). Ανασφάλεια K= 3 dB.

Λειτουργίες
Συμπαγές

Έτοιμο για χρήση αμέσως μετά το ξεπακετάρισμα

Απλοί, ταχυσύνδεσμοι

Αυτόματη αναρρόφηση/χρήση με δεξαμενές νερού

Φίλτρο νερού



Robert Bosch GmbH

Σύστημα αυτόματης διακοπής

Σύστημα αφρού υψηλής πίεσης


