
Ledningsfri støvsuging
- i sin beste og mest effektive form

VP600 Battery





Nilfisk VP600 Battery er en fleksibel støvsuger med to
hastigheter som øker din produktivitet takket være dens
ledningsfrie mobilitet og en driftstid på opp til 60 minutter.
Med en opplandningstid på kun 40 minutter, kan
du gjøre rent uten avbrytelser ved å skifte imellom to 36-
volts lithium batterier.

Når du står over for en vanskelig rengjøringsoppgave og 
har behov for ekstra kraft, aktiverer du bare boost-funksjo-
nen, som gjør at VP600 Battery presterer på linje med de 
støvsugere som går på strøm. 

Ettersom Nilfisk VP600 Battery er lett å komme rundt med 
og ikke har behov for stikkontakter – og dessuten
imponerer med det laveste lydnivået i sin klasse – vil du
raskt oppdage at den er et opplagt valg til problemfri og
sikker rengjøring av travle områder med mange mennesker.
Det betyr at støvsugeren er som skapt til bruk i tog,
busser, fly, butikker, fastfoodrestauranter, kino og
lignende steder med bord, stoler og andre hindringer.

• Høy produktivitet med opp til 60 minutters driftstid på et 
  fullt ladet batteri
• Rask oppladning av batteriet på kun 40 minutter, gir 
   mulighet for å gjøre rent uten avbrytelser ved hjelp av  
  to batterier
• Meget god rengjøringsevne med boost-funksjon til 
   særlig vanskelig skitt 
• Batteridrevet rengjøring gir større mobilitet og frihet 
  til å gjøre rent stort sett hvor som helst uten behov for 
  stikkontakter og ledninger, som trekkes etter  
  støvsugeren og skal rulles opp igjen
• Mere sikker rengjøring uten risiko for at gjester, eller 
  brukeren selv, snubler i ledningen 
• Klassens beste lydtrykknivå på kun 56 dB(A) åpner 
  mulighet for mer kostnadseffektiv rengjøring på dagtid

Nilfisk VP600 Battery
– fleksibel støvsuging

Brukervennlig tilbehør som det er enkelt å 
komme til

HEPA H13-filteret er standard på alle VP600 
modeller

Enkel tilgang til batteriet gjør det enkelt og 
greit å lade og skifte batteri
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Tekniske spesifi kasjoner

Beskrivelse Enhet VP600 Battery

eco/boost-funksjon

Artikkelnr. 41600821

Spenning V 36

Batteritype Lithium Ion

Nominel effekt W 650

Strømforbruk W 190/485

Lydrykknivå dB(A) 56/61

Lydeffektnivå dB(A) 68/73

Sugeeffekt ved munnstykke W 45/116

Luftmengde l/sek. 21,7/26,7

Kapasitet, støvsugerpose l 10

Hovedfi lter cm2 2400

HEPA H13 cm2 800

Dimensjoner L x B x H cm 48 x 30 x 27

Vekt (kun støvsuger) kg 7,2

Vekt med batteri kg 10

Egenskaper

Boost-funksjon •

HEPA H13-fi lter •

Støvsugerpose (1 stk.) •

Hurtig opplading •


