T 14/1 CLASSIC ALA *EU
Trọng lượng nhẹ, mạnh mẽ, giá hợp lý: Máy hút bụi khô T 14/1 Classic gây ấn tượng với sức hút mạnh mẽ, hoạt động đơn giản và thùng chứa
14L cho công việc không bị gián đoạn.

Mã đặt hàng

1.527-170.0

■ Móc dây

Thiết bị
Ống hút

m

1,7

Loại dòng điện (Ph/V/Hz)

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Thanh hút

Stück × m

2 × 0,5 / Kim loại

Lực hút (mbar/kPa)

mbar / kPa

285 / 28,5

Túi lọc

Stück

1 / Lông cừu

Lưu lượng khí (l/s)

l/s

47

Đầu hút sàn Combi



Dung tích bình chứa (l)

l

14

Đầu hút khe



DN 35

Đầu hút ghế, sofa



Bề rộng quy định theo tiêu chuẩn

4039784725232

Chiều dài dây cáp (m)

m

7,5

Áp suất tiếng ồn

dB(A)

69

Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)

kg

5,3

Kích thước (D × R × C)

mm

355 × 310 × 466



Có bao gồm khi giao hàng

T 14/1 Classic ALA *EU, 1.527-170.0, 2023-01-01

Thông số kỹ thuật

Nơi chứa phụ kiện

Rổ lọc chính giúp tách bụi tối ưu

■ Không cần cúi xuống: công tắ on/off chân chuyển đổi

■ Các ống hút và phụ kiện được mang theo máy một

■ Bộ lọc chính vĩnh viễn đảm bảo tách bụi tối ưu, cho

tốc độ và dễ sử dụng.

cách an toàn và thuận tiện, luôn sẵn sàng khi cần sử
dụng.

phép hoạt động mà không cần túi lọc.
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Cầu giao đạp chân tiện lợi

PHỤ KIỆN CHO T 14/1 CLASSIC ALA *EU
1.527-170.0

1

2

3

8

9

10

4

5

6

7

Mã đặt hàng
BỘ LỌC T/NT
Thùng lọc chính
Rổ lọc chính vĩnh viễn, T 8/1, T 14/1

1

5.731-658.0

Nylon, chịu được nhiệt độ giặt đến 40 °C



2

9.755-253.0

Túi lọc giấy để loại bỏ bụi bẩn



3

9.770-607.0

Đầu hút khe bằng nhựa



4

9.770-606.0

Bằng nhựa, có thể chuyển đổi, 260 mm.



5

9.770-605.0

Đầu hút bàn ghế bằng nhựa



6

9.770-656.0

Lông cứng tự nhiên, lông bò



7

6.903-862.0

Bàn chải hút xoay (DN 35) với lông bàn chải tự nhiên (lông bò). Kích thước lông 70x45 mm. Chỉ dùng cho máy hút
bụi CV và NT.



8

9.770-654.0

Kim loại mạ crom



9

2.860-116.0

Bộ đầu hút cho tất cả máy hút bụi NT với các phụ kiện DN 35 bao gồm dụng cụ cho khe, dụng cụ cho vải, bàn chải
tròn (x3)



10

2.639-329.0

Bộ sửa chữa cho các phụ kiện của máy hút bụi khô trong DN 35. Bộ này bao gồm một vòng ren và kẹp, một bộ
chuyển đổi kết nối, cũng như một miếng seal.



Túi lọc vải bông
Túi lọc bụi, 10 × , T 14/1
ĐẦU HÚT
Đầu hút khe
Đầu hút khe
Đầu hút kết hợp, khô
Đầu hút sàn
Đầu hút đệm
Đầu hút bàn ghế
Chổi hút
Bàn chải hút

ỐNG HÚT
Ống hút, kim loại
Ống hút, kim lọai, ID 35
BỘ ĐẦU PHUN
Bộ đầu vòi
PHỤ KIỆN KHÁC CHO MÁY HÚT BỤI KHÔ

 Có bao gồm khi giao hàng

 Phụ kiện đang có hàng

 Chất tẩy rửa
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Bộ sửa chữa Kaercher NW35

