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BOSCH EasyAquatak 100 Masina de spalat cu presiune
1200 W, 100 bari
Acest produs nu mai face parte din oferta shopexpert.ro
Va rugam sa navigati in meniul din stanga pentru oferta curenta.

Caracteristici
Date tehnice
Puterea motorului 1.200 W
Presiune maxima 100 bari
Debit maxim 300 l/h
Temperatura maxima admisie 40 °C
Functie de amorsare automata 0.5 m
Sistem pentru detergent Spuma de înalta presiune
Tip de motor Seria
Tip de pompa 3 cilindri
Lungimea cablului 5 m
Lungime furtun 3 m (PVC)
Greutate (fara accesorii) 3,0 kg
Lanci Lance
Tambur furtun Manual
Functii
Compact
Gata de utilizare imediat ce este scos din cutie
Nipluri cu conectare simpla si rapida
Amorsare automata/utilizare cu rezervoare de apa
Filtru de apa
Sistem auto-stop
Sistem cu spuma de înalta presiune
Mobilitate
Greutatea masinii 3 kg
Furtun
Lungime furtun 3 m
Tip de furtun PVC

Set de livrare
Duza de înalta presiune pentru detergent, 450 ml
Filtru de apa
Furtun înalta presiune 3 m
Pistol de înalta presiune Bosch 360

Despre produs
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Robot compact care asigura o curatare performanta, rapida si fara efort
Pistolul în unghi de 360° Bosch permite reglarea jetului în diferite unghiuri pentru a îndeparta cu usurinta chiar si murdaria care nu
se observa
Utilizarea cu o singura mâna îi permite mâinii libere sa tina obiectele mai usoare sau sa miste obiectele în timpul curatarii, facând
procesul mai rapid si curatând mai detaliat.
Duza poate fi reglata de la un jet puternic de curatare la un jet pentru clatire delicata, ideal pentru geamuri
Duza de înalta presiune pentru detergent reduce timpul de curatare prin aplicarea rapida a sapunului. Ideal pentru curatarea în
detaliu a autovehiculelor sau a pubelelor de gunoi
Design compact, portabil, cu o baza lata pentru stabilitate sporita
Gata de utilizare imediat ce este scos din cutie, astfel încât utilizatorul nu trebuie sa mai asambleze nimic

Accesorii optionale
CROMWELL Clesti Micro - set 6 piese MICRO NIPPERS/PLIERS SET(6 piese)
226 lei

CROMWELL Cutie de scule de mare rezistenta 470 mm & 582 mm YELLOW METAL
TOOLBOX SET 2 piese
251 lei

