RSB150-NX HEPA
HEPA-filter
RSB150-NX HEPA
Artikelnr.

913143

EAN code

5028965819425

Kleur

Graphite/rood

Capaciteit ketel

5 liter

Vermogen zuigmotor

350 Watt

Voltage

36 Volt NX300
Lithium-ion

Werktijd batterij(en)

Lo 80 min Hi 50 min

Oplaadtijd batterij(en)

1 uur / 80%
2 uur / 100%

Gewicht

8,6 kg

Zuigkracht

1896 mm/wk

Luchtverplaatsing

32 L/sec

Afmetingen

330 x 330 x 470
mm

Li-ion

De RSB150-NX HEPA biedt de combinatie van totale draadloze vrijheid
met onze meest geavanceerde en gecertificeerde HEPA13-filtratie.
Uitgerust met onze nieuwe NX300 36V batterijtechnologie en 350W
digitale borstelloze motor, is de RSB150-NX HEPA ontworpen om onze
krachtigste snoerloze reiniging tot nu toe te leveren. De RSB150-NX
HEPA levert tot 80 minuten snoerloze vrijheid, 40% meer luchtstroom
en zuigkracht en maximaal gebruikerscomfort en biedt een optimale
reinigingsproductiviteit met krachtige en professionele reinigingsresultaten.

Pollen

Sneller
werken

Ergonomisch
in gebruik

Productiviteit

Batterij

Accessoire kit: AA30E

Innovatief
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RSB150-NX HEPA
HEPA-filter

Geavanceerde
HEPA13-filtratie
1. Drielaags HepaFlo-filterzak
Geavanceerd 3-traps filtersysteem
reinigt en houdt fijnstof vast, inclusief
allergietriggers en pathogenen,
waardoor het risico van recirculatie
en blootstelling wordt geëlimineerd.
2. TriTex-filter
Vangt fijnstof op in zijn zeer efficiënte
drielaags membraan.
3. HEPA13-filterpatroon
Gecertificeerde HEPA13-filtratie tot
0,3 micron met een efficiëntie van
99,97%. Onze meest geavanceerde
filtratie in de commerciële
vacuümserie van Numatic.

EAN code: 5028965819425

Het nieuwe slanke en ergonomische
ontwerp biedt veel draagcomfort. Het harnas
is ademend, verstelbaar, corrigeert de
houding en heeft een heupriem waarin de
meest gebruikte accessoires meegenomen
kunnen worden. De geïntrigeerde
handbediening biedt de RSB150-NX
optimaal gebruikscomfort.

•

NX300 lithiumbatterij met hoog
vermogen

•

Nieuw ontwikkelde krachtige digitale
motor

•

Nieuw slank ergonomisch ontwerp

Deze informatie en overige producten zijn terug te vinden op www.numatic.nl
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