TASKI® AERO
8 PLUS/15 PLUS

“Allt-i-ett” funktionskombination med högsta effektivitet och
extremt tyst ljudnivå
TASKI AERO 8 PLUS and 15 PLUS
TASKI AERO 8/15 PLUS högeffektiva dammsugare utrustad med toppmodern teknik,
super effektiv motor och vår patenterade Whisper- teknik som gör att dammsugaren
kan köras extremt tyst.
PLUS-serien erbjuda oöverträffad enkelhet kombinerat med unika funktioner genom
symbiosen mellan teknologi och funktionell design. Det är dessutom mycket enkelt att
byta ut delar såsom elkabel och filter utan behov av några verktyg.
TASKI AERO 8/15 PLUS ger dig:
•
•
•
•

Avancerade funktioner i en unik kombination
Hållbart högpresterande koncept med ECO-funktion
Extremt tyst TASKI Whisper-tekniken
Konstruerad och funktions testad enligt bäst praxis

Avancerade funktioner i en unik kombination
TASKI AERO PLUS serien erbjuder en unik kombination av funktioner för
oöverträffad effektivitet och användarvänlighet. Integrerade kabelvindan, påsfyllningsgrad indikator och ECO-mode garanterar hög produktivitet och excellenta
rengöringsresultat i alla miljöer när som helst på dygnet.
Hållbart högpresterande koncept med ECO-funktion
De nya TASKI AERO-dammsugarna är mycket effektiva genom användning av en
585W state-of-the-art vakuummotor som levererar samma sugeffekt som jämförbara
dammsugare med 900W eller mer på motorn. Dessutom kan man reducera
strömförbrukningen på TASKI AERO PLUS till 295W genom ECO-knappen.
Dammsugaren sparar betydande mängder energi och på samma gång bidrar vi till att
koldioxidutsläppen minskar utan att kompromissa med rengöringsresultat på något
sätt.
Extremt tyst TASKI Whisper-tekniken
Tack vare den innovativa och patenterade TASKI- Whisper-tekniken, gör TASKI
AERO extremt tyst gående. Denna låga ljudnivå betyder att dammsugaren kan vara i
drift i känsliga miljöer när som helst på dygnet, dag som natt. I ECO-läget, minskar
ljudnivån till ett minimum och sätter en ny standard inom professionell rengöring.
Designad och testad enligt operativ bästa praxis
Produkten är avsedd för frekvent professionell rengöring i alla miljöer. Utvecklingen av
produkten är baserad på en omfattande kund- och användare utvärdering i syfte att
leverera den bästa och högsta rengöringskvalitet med hög driftseffektivitet. När det
gäller ergonomisk design är TASKI AERO oöverträffad, med en fot manövrerad
strömbrytare, två parkeringsläge och mycket hög kvalité på tillbehör som standard.
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Modell
TASKI vento 8S körklar

Art. nr
7522820

Tillbehör/Reservdelar
Tillbehör

Art.nr

Dammpåse fleece (10 st)

7514803

Dammpåse papper (10 st)

7514886

Rondellfilter

4091150

Extra utblåsfilter

7514883

Handrörsutrustning kpl rör,slang,munstycke std

7522837

Teleskoprör (32 mm)

7514937

3-delat sugrör (32mm)

7515055

Golvmunstycke std (32mm)

7523107

Golvmunstycke proffs (32mm)

7523260

Tillbehörssats (std fogmunstycke, dammborste 32mm)

7514889

*Dammborste proffs

8500510

*Elementmunstycke med borst

8500520

*Rörmunstycken med borst

8500530

*Möbelmunstycke metall

8500540

*Fogmunstycke

8500550

*Turbomunstycke

8502000

Sugslang 2 m (32mm)

8500730

Konisk adapter

8500740

Nätkabel, 15 m

7514936

Obs! (*Stjärna)
Konisk adapter är ett måste för stjärnmärkta artiklar.

