LEO
cichy profesjonalista

dyskretnie i skutecznie
- doskonałe parametry robocze
- praca w pionie
i w poziomie
- bardzo cicha praca

2600
mm H2O

Podciśnienie ssania

2600 mm H2O
Przepływ powietrza

200 m3/h

PPL

10 l

200 m3/h
Zbiornik zanieczyszczeń

10 l
Poziom hałasu

57 dB(A)

Mały odkurzacz profesjonalny do zbierania zanieczyszczeń
suchych z 3-stopniowym systemem filtracji. Wyjątkowo niski
poziom hałasu oraz wysoka wydajność czynią z LEO
wartościowe narzędzie w ręku każdego prawdziwego
zawodowca. Mocny, profesjonalny silnik o doskonałych
parametrach roboczych sprawia, że LEO z pewnością sprawdzi
się przy pracach czyszczących w restauracjach, hotelach,
biurach, placówkach służby zdrowia i innych. Unikalna
konstrukcja pozwala na pracę w poziomie (przy sprzątaniu
posadzek) oraz w pionie (na schodach, w wąskich przejściach).

Zasilanie

230 V

230 V, 50 Hz

bardzo cicha praca
tylko 57 dB(A)

wytrzymałość
Pojemny i wytrzymały zbiornik odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz odporny na
zgniecenia i odkształcenia wąż ssący z EVAflex z wkręcaną końcówką zapewniają
długotrwałą pracę. Mocny, profesjonalny silnik pozwala przedłużyć wąż ssący o 100%
bez spadku parametrów ssania.
dyskrecja
Doskonały system wyciszający (tylko 57 dB) umożliwia pracę o każdej porze dnia i nocy
- bez ryzyka zakłócenia odpoczynku gości hotelowych czy pracy w każdym biurze.

LEO

komfort
Dzięki możliwości pracy zarówno w pionie jak i w poziomie LEO zapewnia pełną
swobodę sprzątania na schodach i we wszelkich ciasnych zakamarkach. Dodatkowo
kompaktowe gabaryty upraszczają przechowywanie i transport, a praktyczny uchwyt na
akcesoria pozwala na bezproblemowe dostosowanie do rodzaju czyszczonej
powierzchni.

Cechy wyposażenia:
- Odporny, elastyczny wąż ssący z wkręcaną
końcówką.
- Praktyczny uchwyt na akcesoria.
- Wygodny w użyciu uchwyt na kabel sieciowy.
- Gumowe koła nie powodujące hałasu.
- Filtr kartridżowy + papierowy worek.
- Filtr HEPA (opcja).
- Wskaźnik zapełnienia worka (opcja).

Napięcie zasilania
Silnik ssania
Podciśnienie
Przepływ powietrza
Materiał zbiornika
Zbiornik zanieczyszczeń
Poziom hałasu
Długość kabla
Waga

LEO
230 V, 50 Hz
1200 W
2600 mm H2O

akcesoria

36
SO 00004 G52

SO 00617 G52

3

200 m /h
PPL
10 l
57 dB(A)
10 m
8,5 kg

SO 07993 G52
SO 0632T G52

SO 06158 G52

bkf-leo-02.1201

SO 00616 G52
SO 06240 G52
SO 07882*
* opcjonalnie

