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Akumulatorowe myjki do
pracy na zewnątrz

Fontus

Swoboda działania zawsze i
wszędzie

Do produktu

Główne właściwości produktu
- Mobilna myjka do prac porządkowych w domu lub w podróży, działa niezależnie od dostępu do sieci
wodociągowej i zasilania
- Wielofunkcyjne: cztery opcje natrysku, regulacja ciśnienia wody i inteligentna szczotka SmartBrush
- Rozkładany uchwyt i wytrzymałe koła zapewniają szybkie przygotowanie do pracy i łatwą obsługę
- Idealna do mycia rowerów, mebli ogrodowych, donic kwiatowych, łodzi, a nawet kąpania psów
- Schowek na osprzęt i wygodny sposób przechowywania pistoletu natryskowego zapewniają
najwyższy komfort pracy
- Syneon Chip steruje zużyciem energii, zapewniając optymalną wydajność i dłuższy czas pracy
- Power for ALL: jeden akumulator do obsługi wszystkich elektronarzędzi z oferty Home & Garden

Pozostałe zalety produktu

W wyposażeniu standardowym
-

Pistolet natryskowy
Szczotka SmartBrush
Wąż 4 m
Filtr

Nr katalogowy: 06008B6001
Kod EAN: 3165140938662
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Akumulatorowe myjki do pracy na zewnątrz

Fontus
Dane techniczne
Maks. ciśnienie: 15 bar
Ustawienia ciśnienia: niskie, średnie i turbo bar
Zakres przepływu, od: 1,5 l/min
Zakres przepływu, do: 3,1 l/min
Zakres przepływu: 1,5 - 3,1 l/min
Napięcie akumulatora: 18 V
Pojemność akumulatora: 2,5 Ah
Czas pracy akumulatora: do 60 min
Czas ładowania akumulatora: 105 min
Pojemność zbiornika: 15 l
Długość węża: 4 M
Ciężar (bez osprzętu): 9,8 kg
Wysokość: 645 mm
Szerokość: 395 mm
Głębokość: 320 mm
Wymiary produktu (W x S x G): 645 x 395 x 320 mm

Informacje na temat emisji hałasu i drgań
Wartości określone zgodnie z normą EN 60335
Wartość sumaryczna drgań (suma wektorów trzech kierunków).

Wartość emisji drgań ah: 0.0 m/s²
Błąd pomiaru K: 1.5 m/s²

Pomiar emisji hałasu wykonano zgodnie z dyrektywą 2000/14/WE. A-ważony poziom szumów
elektronarzędzia wynosi typowo: poziom ciśnienia akustycznego 61 dB(A); poziom mocy akustycznej 74
dB(A). Błąd pomiaru K= 3 dB.

Funkcje
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18 V

Napięcie akumulatora

Funkcje
Gotowość do pracy od razu po dostarczeniu
Miejsce na osprzęt/wąż/kabel
System szybkozłączek ułatwiających podłączenie
Bezpieczny w użyciu schowek na pistolet natryskowy
Filtr
Drążek teleskopowy

