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Technické specifikace
• Napájecí zdroj: Střídavé napájení (síť)
• Napětí: 100 V, 110 – 127 V nebo 220 – 240 V 

(50 – 60 Hz)
• Motor: Typ DC
• Spotřeba: 3 W
• Počet kotoučků: 21
• Počet záchytných bodů: 20
• Otáčky za minutu: rychlost I: 1 900 ot/min, 

rychlost II: 2 200 ot/min
• Vytažení/sekundu: rychlost I: 600, rychlost II: 733

Příslušenství
• Nástavec pro citlivé oblasti
• Čisticí kartáč

Logistické údaje
• CTV: 884640802000
• Velikost palety: EU: 80 × 120, GB: 100 × 120 cm
• Množství palet: EU: 120, GB: 120 ks
• Počet vrstev: EU: 3, GB: 2
• Počet balení A na vrstvu: EU: 10, GB: 15

Hmotnost a rozměry
• Rozměry balení F: 190 × 90 × 240 mm
• Design obalu: Zdobený obal s plastovým okénkem 

a možností zavěšení
• Hmotnost balení F: 551 g
• Rozměry balení A: 390 × 184 × 258 mm
• Počet kusů v balení A: 4 ks
• Hmotnost balení A: 2454 g
•
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