WD 3 Car

WD 3 Car, 1.629-809.0, 2017-10-26

Máy hút bụi đa năng WD 3 Car với sức hút mạnh mẽ và tiêu tốn ít năng lượng chỉ với
1,000watts, phụ kiện tiện ích đi kèm giúp việc làm sạch nội thất xe hơi một cách dễ dàng.
Bất chấp các bề mặt nhạy cảm như bảng điều khiển xe, các khu vực bị hao mòn nặng như
chỗ để chân, khu vực có diện tích rộng như đế cọc hay khoảng hở nhỏ hẹp giữa các ghế
ngồi - bất kì bộ phận nào bên trong thiết bị cũng có thể được làm sạch dễ dàng nhờ vào
các chổi quét và đầu hút đặc biệt. Tay cầm có thể tháo rời cho phép chổi quét và đầu hút
được nối trực tiếp vào ống hút, từ đó cho phép công tác làm sạch ở các không gian nhỏ
hẹp dễ dàng hơn.

WD 3 Car
 Đi kèm linh phụ kiện chuyên dụng dùng cho việc làm sạch nội
thất xe

 Chức năng thổi tiện lợi
 Tay cầm tháo rời được giúp hút bụi trong các không gian giới
hạn

Mã đặt hàng

1.629-809.0
4054278101941
Air Watt

200

Năng lượng sử dụng

1000

Khoang chứa nước

17

Vật liệu thùng chứa

Nhựa

Chiều rộng phụ kiện theo quy định

35

Loại dòng điện (Ph.)

220–240 / 50–60

Trọng lượng (Kg)

5,5

Kích thước (D x R x C)

388 × 340 × 503

Ống hút

2 / 35

Tay cầm có thể tháo rời



Ống hút

2 × 0,5 / 35 / Nhựa

Cartridge filter

Tiêu chuẩn

Bàn hút dành cho khu vực lớn






Túi giấy đựng bụi

1

Đầu hút khe dài (350 mm)

Khóa


  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

WD 3 Car
1.629-809.0
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Mã đặt hàng

Menge

Bộ lọc
1 6.414-552.0

1

2 6.959-130.0

5

Brush car set

3 2.863-221.0

2

Car interior cleaning kit

4 2.863-225.0

7

5 2.863-002.0

2

6 2.863-112.0

2




Bộ phụ kiện






Đầu hút

Suction brush black

7 2.863-223.0

1

8 2.863-145.0

1

9 2.863-000.0

1

10 2.863-146.0

1

11 2.863-147.0

1







Ứng dụng đặc biệt
13 2.863-161.0
14 2.863-001.0
15 2.863-148.0
Drilling dust tool Home & Garden
16 2.863-234.0
*int
  Có bao gồm khi giao hàng            
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12 2.863-139.0

