jet 50
Professionele staande borstelstofzuiger
TASKI jet 50 biedt u:
•

kracht en effectiviteit

•

veelzijdig in gebruik

•

verbeterde luchtkwaliteit

•

eenvoudig en ergonomisch transport

Kracht en effectiviteit
Het tweemotor systeem van de TASKI jet 50 levert een uitstekende
luchtstroom, terwijl de borstel met hoge snelheid ronddraait en het vuil
uit de vezels van het tapijt klopt. Het reinigingsresultaat is superieur en
verbetert daarmee de uitstraling van het tapijt. De machines zijn licht
in gewicht en eenvoudig manoeuvreerbaar, wat een zeer productieve
en ergonomische reiniging toelaat.
Veelzijdigheid
De TASKI jet 50 kan in horizontale stand gebruikt worden voor het
zuigen onder bijvoorbeeld bedden en meubelen. Met behulp van de
flexibele slang, de telescoopzuigbuis en de spleet- en borstelzuigmond
accessoires kunnen ook moeilijk bereikbare plekken gezogen worden.
De borstelhoogte is eenvoudig aan te passen aan de verschillende
soorten tapijt.
Verbeterde luchtkwaliteit
De TASKI jet 50 maakt gebruik van een modern 5- stappen
filtratiesyteem bestaande uit een dubbel filter papieren stofzak,
uitwasbaar filter, uitblaas filter en stoffilter. Een HEPA-filter is als
optionele accessoire leverbaar.
Eenvoudig en ergonomisch transport
De TASKI jet 50 is zeer gebruiksvriendelijk vanwege het robuuste
handvat dat in twee posities in hoogte verstelbaar is. De compacte
afmetingen, het lichte gewicht en het ergonomisch gevormde handvat
maken transport van kamer naar kamer en over traptreden en trappen
eenvoudig.

jet 50
Technische gegevens
Werkbreedte

50 cm

Afmetingen (L x W x H)

260 x 500 x 1200 mm

Stofzakcapaciteit

4l

Kabellengte

10 m

Gewicht met netvoedingskabel

8,3 kg

Borstelsnelheid

4500 tpm

Geluidsniveau

69 dB(A)

Borstelinstellingen variabel

variabel 1-10 mm

Opgenomen vermogen

920 W

Filtration

5-stappen

Vacuüm

16 kPa

Elektrische beschermingsklasse

II

Luchtverplaatsing

45 l/sec.

Model

Artikelnummer

TASKI® jet 50

7516256

Omschrijving

Artikelnummer

Radiatorzuigmond

4080220

Meubelzuigmond

4080230

Dubbel filter papieren stofzak (10 stuks)

8502160

Motorbeschermings filter (10 stuks)

8503640

Uitblaas filter (5 stuks)

8505110

HEPA filter

8505180

TASKI Tapi Deo (luchtverfrisser voor stofzuigers (5 x 8 stuks)

7513349

Functionele extra’s
De standaard spleet- en borstelzuigmond zijn bevestigd op de machine, direct in bereik van de gebruiker.
Het in hoogte verstelbare ergonomische handvat met handbescherming en de per centimeter verstelbare telescoopzuigbuis zorgen
voor een niet vermoeiende
bediening.
De borstel kan zonder gereedschap vervangen worden. Het controlelampje waarschuwt als de stofzak vol is en als de
borstelhoogte onjuist is ingesteld.
De TASKI jet is gemaakt uit slag- en stootvast ABS kunststof voor een lange levensduur.
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