
AERO 8 PLUS/15 PLUS

“All-in-one” συνδυασμός χαρακτηριστικών με την υψηλότερη 
απόδοση και εξαιρετικά χαμηλό θόρυβο
TASKI AERO 8 PLUS και 15 PLUS
Οι TASKI AERO 8/15 plus είναι ηλεκτρικές σκούπες απορρόφησης σκόνης που 
χρησιμοποιούν τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες για μέγιστη απορρόφηση, με 
εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα. Με το πατενταρισμένο σύστημα μειωμένων 
εκπομπών θορύβου, οι σκούπες λειτουργούν “σχεδόν αθόρυβα”.
Συνδυάζοντας την τεχνολογία και τον λειτουργικό σχεδιασμό, η σειρά PLUS 
σας προσφέρει απίστευτη ευκολία στη χρήση και μια μοναδική σειρά 
χαρακτηριστικών.
Επιπλέον, η αντικατάσταση των διαφόρων μερών όπως καλώδια και φίλτρα 
απλοποιείται από τον έξυπνο σχεδιασμό και μπορεί να πραγματοποιηθεί από 
το χρήστη σε δευτερόλεπτα χωρίς την ανάγκη εργαλείων.

TASKI AERO 8/15 PLUS σας προσφέρουν:
 • Προηγμένες λειτουργίες σε ένα μοναδικό συνδυασμό
 • Βιώσιμη κατασκευή υψηλής απόδοσης
 • Τεχνολογία TASKI εξαιρετικά αθόρυβης λειτουργίας
 • Σχεδιασμό και λειτουργία σύμφωνα με τις βέλτιστες λειτουργικές 

πρακτικές

Προηγμένες λειτουργίες σε ένα μοναδικό συνδυασμό
Η σειρά TASKI AERO PLUS σας προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό 
χαρακτηριστικών για αξεπέραστη απόδοση και ευκολία χρήσης. Ο 
συνδυασμός του ενσωματωμένου μηχανισμού περιέλιξης του καλωδίου, 
ο δείκτης ένδειξης ότι η σακούλα είναι πλήρης και η λειτουργία eco, 
εγγυώνται υψηλής παραγωγικότητας και απόδοσης καθαρισμό σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον, ανά πάσα στιγμή της ημέρας. Ολα τα παραπάνω 
χαρακτηριστικά βασίζονται σε αξιόπιστες δοκιμασμένες τεχνολογίες.

Βιώσιμη κατασκευή υψηλής απόδοσης
Οι νέες απορροφητικές μηχανές TASKI AERO είναι εξαιρετικά αποδοτικές και 
χρησιμοποιούν έναν κινητήρα 585W τελευταίας τεχνολογίας που παραδίδει 
πάντα σταθερή καθαριστική απόδοση όπως ένας κινητήρας 900W. 
Επιπλέον, η σειρά TASKI AERO PLUS έχει ένα κουμπί λειτουργίας eco το οποίο 
μειώνει την κατανάλωση ενέργειας σε 295W. Σαν αποτέλεσμα, οι σκούπες 
απορρόφησης εξοικονομούν σημαντικά ποσά ενέργειας και μειώνουν τις 
εκπομπές CO2 χωρίς συμβιβασμό στα αποτελέσματα καθαρισμού.

Τεχνολογία TASKI εξαιρετικά αθόρυβης λειτουργίας
Χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία λειτουργίας χαμηλού θορύβου 
TASKI, οι TASKI AERO λειτουργούν σχεδόν αθόρυβα. Τα χαμηλά επίπεδα 
θορύβου δίνουν τη δυνατότητα λειτουργίας σε κάθε περιβάλλον, κάθε 
στιγμή της ημέρας ή της νύχτας. Επιλέγοντας τη λειτουργία eco, οι εκπομπές 
θορύβου μπορούν να μειωθούν στο ελάχιστο, θέτοντας νέα πρότυπα στον 
επαγγελματικό καθαρισμό.

Σχεδιασμός και λειτουργία σύμφωνα με τις βέλτιστες λειτουργικές 
πρακτικές
Το προϊόν είναι σχεδιασμένο για πολύ συχνή επαγγελματική χρήση 
σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Κάθε πτυχή του προϊόντος βασίζεται σε 
εκτεταμένη αξιολόγηση τόσο από πελάτες όσο και στο εργαστήριο με στόχο 
την υψηλότερη απόδοση λειτουργίας και την υψηλή ποιότητα καθαρισμού.
Στα πλαίσια του εργονομικού σχεδιασμού, η TASKI AERO PLUS είναι 
αξεπέραστη, με ποδοδιακόπτη, δύο θέσεις στάθμευσης και υψηλής 
ποιότητας, φιλικά προς το χρήστη, σετ αξεσουάρ στη βασική πρόταση.
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Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα κάδου 13 l / 15 l Ακτίνα εργασίας 16 m

Τύπος σακούλας (fleece/χάρτινη) Και τις δύο Μήκος καλωδίου 12.5 m (με περιέλιξη 
καλωδίου)

Ονομαστική κατανάλωση 585 W Μήκος σωλήνα 2.2 m

Τάση 220 / 240 V Σωλήνας απορρόφησης Μήκος εργαλείου δαπέδου

Βάρος μηχανής (με καλώδιο) 7.7 kg / 8.0 kg Πλάτος εργαλείου δαπέδου 280 mm

Επίπεδο πίεσης θορύβου (ECO) 50 dB(A)
Διαστάσεις 426 x 313 x 388 mm

426 x 313 x 425 mm

Επίπεδο πίεσης θορύβου 53 dB(A) Κλάση ηλεκτρικής προστασίας Class II

Επίπεδο ισχύος θορύβου (ECO) 63 dB Επιλογή φίλτρου Hepa Ναι

Επίπεδο ισχύος θορύβου 66 dB Εγκρίσεις Tüv/SEV/CE

Απορρόφηση 17.41 kPa Μέγιστη ροή αέρα 33 l/sec

Στάδια φιλτραρίσματος 3

Προϊόν Κωδικός

TASKI AERO 8 PLUS 7524249

TASKI AERO 15 PLUS 7524250

Αξεσουάρ Κωδικός

TASKI AERO 8/15 disp. fleece bags 10pc 7524288

TASKI AERO 8/15 filter paper bags 10pc 7524289

TASKI AERO combi roller floor nozzle 32mm 7524290

TTASKI AERO combi sliding nozzle 32mm 7524291

TASKI AERO combi ultra flat nozzle 32mm 7524292

TASKI AERO telescopic tube 32mm 7524295

TASKI AERO one piece tube 32mm 7524296

TASKI AERO crevice/dusting brush 32mm 7524299

TASKI AERO crevice nozzle long 32/38mm 7524300

TASKI AERO dusting brush long 32/38mm 7524301

TASKI AERO upholstery nozzle 32/38mm 7524302

TASKI AERO exhaust filter pads 10pc 7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter 7524304

TASKI AERO 8/15 disp. filter fleece 5pc 7524305


