i-vac 4B Move

®

Bewegingsvrijheid

Optionele i-brush
Extra zuigkracht nodig om hoogpolig
tapijt te reinigen? Geen probleem voor
onze i-brush! Dit hulpstuk beweegt
de polen van het tapijt en verwijdert
tegelijkertijd stof en vuil.

Draadloos stofzuigen met
maximale mobiliteit
Laat u niet beperken door het snoer van uw stofzuiger.
Draag de draadloze, lichtgewicht i-vac 4B Move op uw rug.
Zodat u met maximale mobiliteit kunt bewegen en efficiënt
kunt werken. Met de rugstofzuiger reinigt u meer dan twee
keer zo veel vloeroppervlakte als met een gewone
stofzuiger. Bovendien is hij ergonomischer ontworpen. De i-vac
4B Move betekent een enorme verbetering van de manier
waarop u werkt en biedt u de mogelijkheid om niet alleen beter
schoon te maken, maar ook schoner, sneller en veiliger.

Belangrijke
functies

Afstandsbediening
met
aan-uitschakelaar
Door de
afstandsbediening
met aan-uitschakelaar
aan uw riem te
bevestigen, kunt u de
machine gemakkelijk
aan en uit zetten.

Gemakkelijk meenemen

Werkt op i-power-batterijen
i-power-batterijen zijn uitwisselbaar met al onze
machines die op batterijen werken en kunnen binnen
enkele seconden worden omgeruild. Kies uit twee typen
batterijen: i-power 9 en i-power 14.

De draadloze i-vac 4B Move is een
lichte rugstofzuiger die u meer
bewegingsvrijheid geeft, vooral in
kleine ruimtes. U hoeft zich geen
zorgen meer te maken over lastig
begaanbare ruimtes met drempels,
trappen en andere obstakels.

HEPA/ULPA
Upgrade het standaardfilter naar een
HEPA- of ULPA-filter wanneer u in
een gecontroleerde omgeving werkt.

Houd het comfortabel
Het gaas aan de achterkant zorgt ervoor dat u comfortabel
en koel blijft tijdens het gebruik. De brede
schouderbanden in combinatie met de borstbanden
bieden maximale flexibiliteit. Het unieke
draagsysteem van de i-vac 4B Move zorgt voor ultiem
comfort tijdens langdurig gebruik.
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Technische specificaties
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Draaggewicht

5,7 kg zonder batterij

Afmetingen behuizing (l x b x h)

24 x 33 x 36,6 cm (zonder het harnas)

Slanglengte

140 cm

Inhoud

5 liter

Diameter van hulpstukken

32 mm

Geluidsniveau

68 dBA

Zuighoogte

1300 mm

Luchtstroom

13,3 liter/sec

Gebruik

alleen droog

Voedingsbron

i-power 9 of 14

Bedrijfsduur i-power 9

30 min

Bedrijfsduur i-power 14

40 min

Type oplader

externe oplader

Materiaal machine
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