WD 6 P Premium
Aspiração super potente e eficiência energética: o aspirador multifunções WD 6 P Premium.
Com recipiente de aço inoxidável, tomada, tecnologia inovadora de remoção de filtro, limpeza
de filtro e regulação de potência.
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Tecnologia de remoção de filtro patenteada
Mudança rápida e simples em segundos do filtro, abrindo a cassete
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do filtro – absolutamente sem contacto com a sujidade.
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Para aspiração a seco e húmida, sem mudança de filtro

Recentemente desenvolvido: Bocal de pavimento e
mangueira de sucção
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Para o máximo conforto de trabalho e flexibilidade ao aspirar.

Fornece a possibilidade de encaixar bocais diferentes diretamente na
Para aspiração simples também em espaços estreitos.

Limpeza de filtro excelente
O forte impulso de ar empurra a sujidade do filtro para o recipiente,
premindo um botão.

Para obter melhores resultados de limpeza, independentemente de
se tratar de sujidade húmida ou seca, fina ou grosseira.

Pega amovível

mangueira de sucção.
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A potência de aspiração é rapidamente restaurada.
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WD 6 P Premium
 Cassete de filtro amovível com filtro de pregas plano
 Tomada com sistema automático para ligar/desligar para
aplicações com ferramentas elétricas.

 Limpeza de filtro por pressão de botão

Dados técnicos
Referência

1.348-271.0

Código de barras (EAN)

4039784916586

Potência de aspiração efetiva*

Air Watt

260

Consumo de energia

W

1300

Dimensão do recipiente

l

30

Peso

kg

9,1

Medidas (CxLxA)

mm

418 × 382 × 694

ID acessório

mm

35

Cabo eléctrico

m

6

Tipo actual

V / Hz

220–240 / 50–60

m / mm

2,2 / 35

Parafuso de descarga





Função de sopro



2 × 0,5 / 35 / Aço inoxidável / –

Posição de paragem



em cassete de filtro amovível

Interruptor rotativo (Ligar/Desligar)



1

Controlo de potência





Pega de transporte 3 em 1 confortável

1 / 35

Pára-choques






Arrumação de acessórios



–

Gancho para cabo



Interruptor: ON/OFF/AUTO



Superfície de arrumação para peças
pequenas



Função de limpeza de filtro



Equipamento
Mangueira de aspiração
Pega amovível com proteção eletrostática
Tubos de aspiração

Preço / m /
mm

Filtro plano de pregas
Saco filtrante em velo

Preço

Bocal para ranhuras
Mangueira de ferramenta flexível

m / mm

Adaptador para ligação de ferramentas
eléctricas
Mangueira de aspiração para sujidade
grossa



m / mm

* Medido nos tubos de sucção, de acordo com o método de medição padrão IEC 60312.
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Aço inoxidável

Material do depósito

