VP300-serie

De betrouwbare stofzuiger voor
dagelijks gebruik
- in een ergonomisch, licht ontwerp

De VP300 laat zich veilig en comfortabel dragen in één hand

Door de onopvallende opbergruimte voor de
mondstukken zijn de hulpstukken die u nodig
heeft altijd onder handbereik.

Een stofzuiger voor algemeen
dagelijks gebruik
Staat telkens weer garant voor een effectieve
schoonmaakervaring

De Nilfisk VP300 is een goed gebouwde en duurzame
stofzuiger die dag in, dag uit zijn werk zal blijven doen.
Hij is uitermate geschikt voor de reiniging van kantoren,
hotelkamers, winkels of vergelijkbare lichte tot
middelzware toepassingen.

Dubbele snelheidsfunctie voor gebruik in tal
van gebruikssituaties.

Alle varianten van de Nilfisk VP300-serie bieden een
maximaal filtratieniveau met het standaard HEPA H13-filter.
Dit helpt om de luchtkwaliteit in de schoon te maken
ruimten te handhaven. De VP300 is verkrijgbaar in diverse
varianten en configuraties zodat u de keuze heeft welk
model het best bij uw schoonmaaktaken past. Onze VP300
Eco-variant biedt u een fantastische, energiezuinige
schoonmaakperformance en een zeer laag geluidsniveau
die hem geschikt maakt om er overdag mee te werken.
Het gebruiksvriendelijke ontwerp van de VP300-serie biedt
de volgende voordelen:
- Een vulcapaciteit die de beste in deze klasse is, wat
inhoudt dat u minder tijd hoeft te besteden aan het
vervangen van de stofzakken.
- Met een gewicht vanaf slechts 5 kg laat hij zich
gemakkelijk verplaatsen tussen locaties.
- Met het lage geluidsniveau van 58 dB(A) is deze zuiger
geschikt om ook overdag overal mee schoon te maken.
- Veilige en gemakkelijk te bereiken opbergmogelijkheid
voor netsnoer en accessoires.

Afneembaar oranje netsnoer (niet op alle
varianten).

Hoog filtratieniveau met HEPA-uitblaasfilter.

Gewoon een uitstekende en
betaalbare stofzuiger

Twee snelheden op
geselecteerde varianten

Handige parkeeroplossing
Netsnoeropslag

Sterke en robuuste aan/uit-knop
Ergonomisch ontworpen
handgreep voor comfortabele
en veilige verplaatsing van de
stofzuiger

Geselecteerde varianten met
loskoppelbaar oranje netsnoer
Beschermde achterwielen

HEPA-uitblaasfilter
Accessoires netjes en veilig
opgeborgen tussen de
achterwielen

“Non marking”
beschermende bumper

Technische specificaties
Beschrijving

Eenheid

VP300 Eco HEPA

VP300 HEPA

VP300 HEPA

VP300 HEPA Basic

107415311

41600870

41600871

107415322

Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)

14

28

32

32

Stofopname op tapijt

C

n.v.t.

C

C

Stofopname op harde vloer

B

E

C

C

Stofuitstoot

A

A

A

A

Geluidsvermogenniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69)

69

73/70

73/70

73

Artikelnummer

Nominaal vermogen

W

400

800/400

800/400

800

Zuigvermogen aan einde buis

W

110

215/110

215/110

215

Luchtstroom

l/sec.

25

32/25

32/25

32

Vacuüm bij mondstuk

kPa

15

22/15

22/15

22

Geluidsdrukniveau

dB(A)

58

62/58

62/58

62

Capaciteit stofzak

liter

8

8

8

8

Kabellengte

m

10

15

10

10

Hoofdfilteroppervlak

cm 2

2400

2400

2400

2400

Lengte x breedte x hoogte

cm

39.5x34x39

39.5x34x39

39.5x34x39

39.5x34x39

Gewicht

kg

5

5,5

5,5

5,5

Wijziging van specificaties en details zonder aankondiging voorbehouden.
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