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Контейнер с голям 
капацитет и конструкция 

с нисък шум

 Функция за запаметяване на смукателната мощност помни последната 
използвана настройка за смукателна мощност

Доставя се със здрав 
гъвкав маркуч

Подплатен регулируем 
самар за гръб

HEPA филтър

Контролер
Може да се постави от дясната 
или от лявата страна

Ниво на звуково налягане: 70 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Лост за хартиената торба за прах
Разклаща хартиената торба, за да 
помогне на праха да се натрупа на 
дъното.

Контролер
Леснодостъпен контролер с пусков 
превключвател, 3 нива за избор на 
мощност и превключвател за LED 
работна лампа.

Странични батерии
Батериите се поставят отстрани 
в корпуса на прахосмукачката за 
повишена защита.

Спецификации
Напрежение на батериите  18 + 18 V

Макс. въздушен дебит  2,2 m³/min

Макс. ниво на вакуум  11 kPa

Смукателна мощност (1./2./3.)  25/50/95 W

Вместимост на торбата за прах (хартия / плат)  6/5,5 l

Размери (Д x Ш x В)*  297 x 174 x 523 mm

Тегло (EPTA)*  6,7 kg

* С батерия BL1860B

HEPA филтър

HEPA филтър се използва 
като основен филтър за 

ефективно улавяне на много 
фини прахови частици. 

Способност за филтриране 
на 99,97% от микрочастиците 

с размер 0,3 – 1 μm.

Аксесоари (продават се отделно)
Хартиена торба за прах

191C26-2
Платнена торба за прах

191C30-1

ГРЪБНА АКУМУЛАТОРНА ПРАХОСМУКАЧКА  DVC660

Модел Цена

DVC660
*Препоръчителни цени на дребно с ДДС
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