KARTA PRODUKTU
EHRLE DELTA 700

Profesjonalny odkurzacz do prania ekstrakcyjnego wykładzin i tapicerki
Profesjonalny odkurzacz DELTA 700 to największy odkurzacz EHRLE do prania ekstrakcyjnego dużych powierzchni w dłuższych przedziałach czasowych. Przeznaczony między
innymi do prania wykładzin dywanopodobnych, dywanów a także tapicerki meblowej czy
samochodowej. Oprócz prania, DELTA 700 może również służyć jako odkurzacz na sucho
i na mokro, co zwiększa zakres zastosowania.
Dwa pracujące niezależnie silniki o łącznej mocy 2400 W, zapewniają dużą siłę ssania
i skuteczność odsysania brudu oraz szybkie i dokładne osuszanie pranych powierzchni.
Zbiornik główny zanieczyszczeń ze stali chromowanej o objętości 60 litrów zwiększa czas
pracy bez konieczności opróżniania, dodatkowo wąż spustowy ułatwia opróżnianie zbiornika z zebranych nieczystości płynnych.
Zewnętrzny, półprzezroczysty i niezależny zbiornik detergentu umożliwia kontrolę wzrokową
poziomu płynu, szybkie napełnianie oraz łatwe czyszczenie i obsługę.
Membranowa konstrukcja pompy ekstraktora umożliwia długie, nieprzerwane i efektywne
działanie natrysku.
Dodatkowe gniazdo w głowicy odkurzacza umożliwia podłączenia elektroszczotki
(do 200 W).
W wyposażeniu standardowym znajduje się główny wąż ssący połączony
z wężykiem natrysku z pompy z szybkozłączami metalowymi.
Do odkurzacza można zastosować też wiele akcesoriów opcjonalnych (ssawa do prania
dywanów, ssawa do prania tapicerki, akcesoria i ssawy do odkurzania „na sucho” czy
odsysania cieczy „na mokro” itd.).
Odkurzacz dostarczany jest wraz z innowacyjnym filtrem - Sanifilter™. Przy pracy „na sucho” wskazane jest stosowanie dodatkowych filtrów (np.: worek papierowy, filtr nylonowy,
filtr poliestrowy), co poprawi skuteczność filtracji.

Materiał zbiornika głównego

Stal INOX (chromowana)

Pojemność zbiornika głównego

60 l + 25 l

Zasilanie elektryczne

220–240 V~ / 50–60 Hz

Ilość silników

2

Typ silnika

By-pass

Moc silników (łącznie)

2400 W

Podciśnienie

2470 mm H2O

Przepływ powietrza

420 m3/h

Pompka detergentu

1

Akcesoria

D=38

AKCESORIA PODSTAWOWE (D=38)
1

Wąż 2,5 mb z końcówkami (czerwony)

2

Filtr kompletny 600 Poliester
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EHRLE Polska zastrzega sobie prawo zmiany specyfikacji urządzeń i technologii bez uprzedzenia.
Dane i opisy służą wskazaniu cech produktu i nie są wiążące

