Festool Odkurzacz mobilny
CLEANTEC CT 15 E-Set 577415
Kod produktu: 577415

1 636,92 zł brutto

Czas dostawy: 2-5 dni

Festool Odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 15 E-Set 577415

Jest to nowsza i ulepszona wersja modelu o kodzie 575988.
Specjalista od prac porządkowych.
Idealny do sprzątania na placach budowy, w warsztatach i biurach. Specjalna konstrukcja
CLEANTEC CT 15 umożliwia wykorzystanie 15 litrowego zbiornika niemal w całości. Oznacza to
dłuższą pracę bez konieczności wymiany worka filtrującego.
Wyposażenie do czyszczenia wchodzi w zakres dostawy i jest przechowywane
wewnątrz odkurzacza
Idealny do użytku w podróży - dzięki kompaktowej budowie, niewielkiemu ciężarowi i
solidnej konstrukcji podwozia
Intuicyjny panel dotykowy do obsługi odkurzacza mobilnego
Równa powierzchnia – idealna do odkładania materiałów roboczych
Łatwa wymiana filtra głównego od zewnątrz
Funkcja antystatyczna zapobiegająca wyładowaniom elektrostatycznym
Pojemność zbiornika / worka filtrującego 15 l
certyfikat FSC™

Zalety i korzyści
Inteligentne wyposażenie - W przypadku CT 15, akcesoria czyszczące, takie jak
ssawka do fug i obić, wchodzą w zakres dostawy i mogą być przechowywane w
odkurzaczu. Dzięki równej powierzchni do odkładania akcesoriów, materiały robocze i
inne środki pomocnicze są zawsze w zasięgu ręki.
Długotrwała praca - Duża moc ssania dzięki regulowanej turbinie o wysokiej mocy.

Można pracować długo i bez przerw, gdyż 15 litrowa objętość zbiornika daje się w
pełni wykorzystać.
Kompaktowe i trwałe - Zaprojektowany pod kątem trwałości: kompaktowa, stabilna
konstrukcja i podwozie z stalowymi osiami.
Wyposażenie do czyszczenia jest zawsze pod ręką - Ssawkę do fug i obić można
przechowywać w odkurzaczu.
Łatwy transport - Teleskopowy uchwyt (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
umożliwia wygodnie przesuwanie odkurzacza. Ponadto rura uchwytowa i rury
przedłużające można łatwo schować.
Wymiana filtra z zewnątrz - Szybko, łatwo i bez użycia narzędzi.
Łatwość manewrowania - Dzięki niewielkim rozmiarom, ergonomicznej konstrukcji i
małemu ciężarowi jego transport nie jest skomplikowany.
Obsługa dotykowa - Intuicyjny panel dotykowy zamiast pokręteł – łatwa obsługa
nawet w rękawicach i w przypadku zabrudzenia.
Dłuższa praca - Przemyślany kształt zbiornika i oszczędzający miejsce płaski filtr
zapewniają maksymalne wykorzystanie objętości wynoszącej 15 l.
Szeroki zakres zastosowań - Do kurzu, brudu i wody. Podczas zasysania wody
ogranicznik poziomu LevelStop wyłącza napęd w odpowiedniej chwili, chroniąc silnik.
Filtr do zasysania na mokro (dostępny jako wyposażenie dodatkowe) można wymienić
kilkoma ruchami.
Odpowiedzialna gospodarka leśna - Zastosowana celuloza pochodzi z odpowiedzialnej
gospodarki leśnej i innych kontrolowanych źródeł, dlatego produkt posiada znak
Forest Stewardship Council™ (FSC™), co oznacza, że wszystkie stacje w łańcuchu
dostaw posiadają certyfikat FSC.

Zastosowanie do
do sprzątania biura, warsztatu, garażu, samochodu i placu budowy
odsysanie wody

Dane techniczne
Pobór mocy: 350 – 1 200 W
Wielkość przepływu powietrza maks.: 3700,00 l/min
Podciśnienie maks.: 24000,00 Pa
Powierzchnia filtracyjna: 3369,00 cm²
Przewód zasilania sieciowego, izolowany gumą: 5,50 m
Pojemność zbiornika / worka filtrującego maks.: 15/12,5 l
Wymiary (dł. x szer. x wys.): 470 x 320 x 430 mm
Moc przyłączeniowa gniazda wtykowego maks.: 2200,00 W
Waga produktu: 11,20 kg
Rodzaj napędu: Sieć
Odsysanie: Poziom ciśn. akust. (A) LpA: 70,00 dB(A)
Odsysanie: Szereg norm EN: 60335-2-69
Odsysanie: Tolerancja błędu (hałas) K: 3,00 dB

Zakres dostawy

odkurzacz mobilny CLEANTEC CT 15 E-Set
filtr główny High Performance
rury przedłużające D 36 VR-K AS
ssawka do obić D 36 PD
ssawka do podłóg. D 36 FD BD 300
ssawka do szczelin D 36 FD-150
wąż ssący o średnicy 27/32 x 3,5m-RAS/CT
worek filtrujący SELFCLEAN SC-FIS-CT
zagięta rura uchwytowa D 36 HR-K AS
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