MV 4 Premium

MV 4 Premium, 1.348-150.0, 2017-10-26

Máy hút bụi đa năng Cao Cấp loại trung MV 4 với tính năng bao gồm bình chứa bằng thép
không gỉ chống ăn mòn 20 lít và được trang bị với bộ lọc gấp phẳng trong hộp lọc, có thể
được gỡ bỏ nhanh chóng đơn giản bằng cách gấp lại, không còn bụi bẩn. Bộ lọc này giúp
hút ẩm ướt và khô lý tưởng mà không cần phải thay bộ lọc. Với mức tiêu thụ điện năng chỉ
1.000 watt, MV 4 Cao Cấp hoạt động tốt như một máy hút bụi 1600-watt. Các tính năng
khác của thiết bị bao gồm hệ thống khóa "Kéo & Đẩy“, tay cầm tiện dụng và cáp thực tế và
nơi cất giữ phụ kiện trên thiết bị. Tay cầm có thể tháo rời, vì vậy các phụ kiện có thể được
gắn trực tiếp vào vòi. Kết hợp với ống hút được thiết kế mới, vòi kẹp hút sàn với 2 dải cao
su & 2 dải bàn chải đảm bảo hút các loại bụi bẩn tối ưu. Các vị trí cất giữ thuận tiện đối với
ống phun & vòi hút sàn trong lúc không làm việc.

MV 4 Premium
Mã đặt hàng

1.348-150.0
4039784916432
Air Watt

220

Năng lượng sử dụng

1000

Khoang chứa nước

20

Vật liệu thùng chứa

Thép không rỉ

Chiều rộng phụ kiện theo quy định

35

Loại dòng điện (Ph.)

220–240 / 50–60

Trọng lượng (Kg)

7,5

Kích thước (D x R x C)

384 × 365 × 526

Ống hút

2,2 / 35

Tay cầm có thể tháo rời



Ống hút

2 × 0,5 / 35 / Nhựa

Đầu hút khe



Túi vải bông đựng buiij

1

Khóa






Vị trí lưu trữ phụ kiện trên máy
Đầu bơm mạnh
Công tắc xoay (bật/ngắt)

  Có bao gồm khi giao hàng     *Được đo tại các ống hút dựa theo chuẩn IEC 60312     
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Lực hút thực tế

MV 4 Premium
1.348-150.0
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14–15

Mã đặt hàng

Menge

Bộ lọc
1 2.863-005.0

1

2 2.863-006.0

4

Car interior cleaning kit

3 2.863-225.0

7

Brush car set

4 2.863-221.0

2

5 2.863-002.0

2

6 2.863-112.0

2

7 2.862-128.0

7




Bộ phụ kiện







Đầu hút

Suction brush black

8 2.863-000.0

1

9 2.863-223.0

1

10 2.863-145.0

1

11 2.863-146.0

1

12 2.863-147.0

1

13 2.863-144.0

1








Ứng dụng đặc biệt
15 2.863-161.0
16 2.863-001.0
17 2.863-148.0
Drilling dust tool Home & Garden
18 2.863-234.0
*int
  Có bao gồm khi giao hàng            
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14 2.863-139.0

