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Link do produktu: https://www.instalacyjny24.pl/disan-evo-200-zestaw-onoff-standard-super-p-147.html

DISAN EVO 200 + ZESTAW ON/OFF
STANDARD SUPER
Cena

3 690,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

PR200S

Kod producenta

PR200S

Producent

Disan

Opis produktu
ZESTAW DISAN:
-jednostka Disan EVO 200
-zestaw sprzątający Standard Super z 9mb wężem z włącznikiem w rączce (opcjonalnie dostępne 7,5 i 12mb)
Disan to renomowany włoski producent centralnych odkurzaczy.
Gwarancja producenta - 7 lat na jednostkę centralną.
Jednostkę wyposażono w unikalny zestaw wyciszający E-SILENCE, co czyni ten model najcichszym odkurzaczem centralnym - 58dB!
W modelu EVO200 zastosowano najwyższej klasy, trójstopniowy system filtracji „Perfect Filtration”, który zapewnia stałe
podciśnienie oraz doskonałą ochronę silnika. System filtracji został wzbogacony o dodatkowy filtr włosów, ułatwiający codzienne użytkowanie. Ergonomiczne
uchwyty zbiornika na kurz powodują, że czynności eksploatacyjne są jeszcze wygodniejsze.
Jednostka EVO200 została zaprojektowana w sposób tak uniwersalny, że umożliwia podłączenie zarówno wlotu jak i wydmuchu
powietrza z prawej lub z lewej strony – zgodnie z potrzebami Inwestora. Do jednostki dołączony jest kompletny zestaw podłączeniowy, tłumik i zapasowe materiały
eksploatacyjne.
ZASTOSOWANIE:
Do domków z instalacją:
- o długości nie przekraczającej ok. 35 metrów;
- z maksymalną liczbą gniazdek 6-7
DANE TECHNICZNE:

Jednostka centralna

EVO200

Powierzchnia sprzątania

m2

100-220

Ilość gniazd ssących

szt.

3-6

Maks. długość rurociągu

m

35

Moc silnika

kW

1.1

Napięcie zasilające

V

230

mbar

290

Przepływ powietrza

3

m /h

175

Moc ssąca

airwa
tt

459

Filtr

rodz
aj

podwójny cyklon+filtr HEPA

Powierzchnia filtracji

cm2

8000

Pojemność zbiornika

l

20

Podciśnienie

Poziom hałasu

dB

58

Waga

kg

13,5
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Wymiary

cm

ZESTAW SPRZĄTAJĄCY:
Zestaw akcesoriów zawierający:
-Polerka bawełniana (SZN352)
-Ssawka uniwersalna do podłóg 30 cm (SZN345)
-Ssawka szczelinowa (ACS002)
-Ssawka okrągła z włosiem (ACS005)
-Ssawka do tapicerki (ACS004)
-9,0m kompletny wąż elastyczny Swing ON/OFF (ZAS083)
-Chromowany kosz Disan (SZ322)
-Rura teleskopowa (SZN317)
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