
Лесен и надежден начин за почистване

VP300



VP300 може да се пренася безопасно и удобно с една ръка Добре обмисленото място за 
съхраняване на дюзите ви дава 
възможност по всяко време да имате 
лесен достъп до всички инструменти, 
които ви трябват



Откачващ се оранжев кабел (VP300 HEPA)

По-високо ниво на филтриране с HEPA филтър 
(VP300 HEPA)

Прахосмукачка с общо предназначение за 
ежедневна употреба

Nilfisk VP300 HEPA е последният продукт от серията, 
предлагаща истинско HEPA филтриране със 
сертифициран HEPA филтър. Използването на този 
истински HEPA филтър помага при поддържането на 
най-високо качество на въздуха в околната среда около 
мястото на почистване.

В рамките на непрекъснатите усилия на Nilfisk за 
поддържане на опазването на околната среда, серията 
прахосмукачки VP300 използва напълно рециклируеми 
компоненти.

Лесна за използване и с издръжлива конструкция, серията 
прахосмукачки VP300 предлага:
•  Най-добър в класа си капацитет на запълване, което 

означава по-малки загуби на време за смяна на торбите 
за прах

•  Тегло едва 5,2 kg, което улеснява пренасянето от едно 
място на друго

•  Ниско ниво на звуковото налягане – само 50 dB(A), което 
прави тази прахосмукачка подходяща за почистване 
денем в работно време

•  Сигурно съхраняване на принадлежностите и 
захранващия кабел, както и място за инструментите в 
задната част

Осигуряване на ефикасно почистване всеки път

Nilfisk VP300 е базова, добре конструирана, напълно надеждна машина, на която може да се 
разчита всеки ден. Тя е идеална за почистване на офиси, хотелски стаи, магазини, както и сходни 
приложения с леко до средно натоварване.

Както е характерно за всички машини на Nilfisk, конструкцията е изключителна, като особено 
внимание е обърнато на ергономията и въздействието върху околната среда. VP300 Eco 
осигурява с 25 % по-ниска консумация на ток благодарение на вентилаторното устройство  
900 W и въпреки това показва отлични работни характеристики при почистване.



Nilfi sk A/S
Kornmarksvej 1 · DK-2605 Brøndby · Дания
Тел.: +45 43 23 81 00 · Факс: +45 43 43 77 00
mail.com@nilfi sk.com
www.nilfi sk.com

Наистина това е изключителна прахосмукачка, 
която всеки може да си позволи

Технически спецификации
Описание Unit VP300 Eco VP300 HEPA EU1 VP300 HEPA EU2

№ на продукта 107410428 41600800 41600801

Клас на енергийна ефективност
Годишна консумация на енергия (kWh/
год.) 35 29 39

Събиране прах от килими D na E

Събиране прах от твърди подови 
настилки C D D

Клас за вторично запрашване G F F

Ниво на звуковата мощност (dB(A) IEC/
EN 60335-2-69) 67 67 67

Номинална мощност W 900 900 900

Смукателна мощност в края на тръбата W 200 260 260

Въздушен поток l/sec. 32 32 32

Вакуум при дюзата kPa 23 23 23

Ниво на звуковото налягане dB(A) 50 50 50

Вместимост на торбата за прах litre 10 10 10

Дължина на кабела m 10 10 10

HEPA филтър, площ cm2 - 2600 2600

Дължина x широчина x височина cm 39.5x34x39 39.5x34x39 39.5x34x39

Тегло kg 5.2* 5.3* 5.3*

Спецификациите и детайлите подлежат на изменения без предварително известие.
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Здрав и устойчив превключ-
вател за вкл./изкл.

Ергономичният дизайн на 
дръжката за пренасяне прави 

транспортирането удобно и 
безопасно

HEPA филтър, 900 W 
(VP300 HEPA)

Защитен буфер, който не 
предизвиква маркиране

Удобно решение за паркиране

Съхраняване на кабела

Откачващ се оранжев кабел 
(VP300 HEPA)

Защитени задни колела

B CC

Мобилно сканиране 
за допълнителна 
информация

Принадлежностите се съхраняват дискретно 
и сигурно между задните колела


