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TASKI   vento   8S® TM Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho

TASKI vento 8S to:
•  efektywność i funkcjonalność
•  wysoka jakość ssania
•  wielofunkcyjny uchwyt
•  dodatkowe akcesoria

Efektywność i funkcjonalność 
Odkurzacz TASKI vento 8S to wysoka wydajność podczas pracy oraz do-
skonałe rezultaty odkurzania. Dzięki zastosowaniu w nim nowej dyszy, 
zapewnia maksymalny poziom zebrania zabrudzeń, a jednocześnie gła-
dko przesuwa się po czyszczonych powierzchniach. Odkurzacz posiada 
obudowę wykonaną z bardzo trwałego tworzywa, odpornego na ude-
rzenia. Dzięki zastosowaniu 2 kół tylnych oraz 2 swobodnie obracających
się nastawnych  kół przednich, odkurzacz ten ma maksymalną stabilność 
i zwrotność.

Odkurzacze TASKI vento to znacznie ulepszona jakość ssania, dzięki sy-
ste

trznego. Takie rozwiązanie zapewnia ulepszoną jakość ssania, a także 
dłuższą żywotność silnika.

Kształt poręcznego uchwytu łączy wiele funkcji, m.in.: intuicyjny mecha-
nizm otwierania, ergonomiczne włączanie / wyłączanie odkurzacza sto-
pą oraz zwijanie przewodu zasilającego.

TASKI vento 8S posiada mocowania, które ułatwiają przechowywanie
akcesoriów, jak również specjalne zabezpieczenie uniemożliwiające
wyrwanie przewodu zasilającego. Nowoczesny kształt oraz kolorystyka
odkurzacza, idealnie wpasują się do każdego rodzaju pomieszczeń.

Wysoka jakość ssania

Wielofunkcyjny uchwyt

Dodatkowe akcesoria
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Dane techniczne

Pojemność worka 8 litrów Długość przewodu 10,5 m

obydwa Długość węża ssącego 2,2 m

Nominalny pobór mocy 1000 W Rura ssąca metalowa

Napięcie 220/240 V Szerokość ssawy 265 mm

Waga 6 kg Wymiary 420 x 390 x 340 mm

Poziom hałasu (A ważony) 59 dB(A) Klasa bezpieczeństwa II

Poziom hałasu 75dB tak

Siła ssania 22 kPa Opcja Hepa nie

Maksymalny przepływ powietrza 61 l/sek. CE
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© 2014 Sealed Air Corporation. All Rights Reserved

TASKI vento 8S

75dB

37
kWh/annum

 A
 B
 C
 D

 E
 F
 G

C

665/2013 - 1

ABCDEFG

ABCDEFGABCDEFG

Diversey 

Akcesoria

7514803

Worki papierowe TASKI vento 8 (10 szt.) 7514886

Filtry (10 szt.) 4091150

Filtr zewnętrzny 7514883

Zestaw akcesoriów (rura ssąca, dysza ssąca, wąż ssący) 7522837

Rura teleskopowa, metalowa 32 mm 7514937

Rura ssąca, trzyczęściowa z metalową rękojeścią 7515055

Dysza ssąca Standard RD (dysza plastikowa) 7523107

Dysza ssąca Premium RD (dysza z plastikową obudową i metalowym spodem) 7523260

Akcesoria TASKI vento (dysza szczelinowa, dysza do kurzu) 7514889

Dysza do kurzu  8500510

Dysza do kaloryferów 8500520

Dysza do odkurzania rur  8500530

Dysza do tapicerki 8500540

Dysza szczelinowa 8500550

Szczotka Power (zamawiać razem z: 8500740) 8502000

Wąż ssący, giętki 2m  8500730

Złączka stożkowa jednostronna 8500740

Dłuższy przewód zasilający: 15 m 7514936


