
Известен и добре познат чистник
– ефикасен и издръжлив за почистване на големи площи

VP930



Издръжлив стоманен контейнер и 
15-литрова торба за прах

HEPA H13 изходен филтър за най-високо 
ниво на филтриране, който поддържа 
високо качество на въздуха в зоната на 
почистването

Някои разновидности разполагат с 
функция за две скорости



VP930 е отличният избор за взискателни 
приложения, например в офиси, хотели и 
обществени сгради

VP930 е проектирана специално за места, 
където не бива да се издава силен шум, с ниско 
комфортно фоново ниво на звука само 53 dB(A)

Nilfisk VP930 е надежден партньор за взискателно 
почистване в хотели, училища, офиси и болници.  
Здрава и стабилна, с голяма торба за прах с вместимост 
15 литра. 

Оригиналната ѝ конструкция оптимизира въздушните 
потоци и свежда загубите на енергия до абсолютен 
минимум, предлагайки една от най-тихите 
професионални прахосмукачки в света. 

Резултатът е огромна смукателна мощност и 
фантастична дълготрайност. Това кара нашите клиенти 
постоянно да се връщат за VP930. 

•  Отлично ниво на звука
•  Изключителна дълготрайност благодарение  

на здравия стоманен контейнер
•  Висококачествени компоненти
•  Висок капацитет на запълване
•  Филтриране на изхода HEPA H13 като стандартно 

изпълнение

Прочута прахосмукачка от световна класа 
за сухо почистване

Решение за паркиране като стандартно 
изпълнение
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Тихо!

Технически спецификации
Описание Unit VP930 Eco HEPA VP930 HEPA Basic VP930 HEPA

№ на продукта 10741550 107415451 107415453

Клас на енергийна ефективност
Годишна консумация на енергия (kWh/год.) 14 31 31

Събиране прах от килими C C C

Събиране прах от твърди подови настилки B C C

Клас за вторично запрашване A A A

Ниво на звуковата мощност (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 66 70 70/66

Номинална мощност W 400 760 760/400

Смукателна мощност в края на тръбата W 120 240 240

Въздушен поток литри/сек 26 33 33

Вакуум при дюзата kPa 16 23 23

Ниво на звуковото налягане IEC/EN 60335-2-69 dB(A) 53 57 57/53

Вместимост на торбата за прах литри 15 15 15

HEPA H13 cm2 да да да
Дължина на кабела m 15 15 15

Дължина x широчина x височина cm 44x39x33 44x39x33 44x39x33

Тегло kg 7.9 7.9 7.9

Спецификациите и детайлите подлежат на изменения без предварително известие.
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За още по-тиха работа на места, където не бива да се издава силен шум, например при почистване на 
офиси в работно време, в болнични отделения или при почистване на прах в хотели, без да се притесняват 
или будят гостите им, VP930 е правилният ви избор. Благодарение на фантастичното ниво на звука, 
възлизащо само на 53 dB(A), почистването денем в работно време е реална възможност с VP930.

NOISE IN YOUR DAILY LIFE
(sound power level/sound pressure level)

156/140 dB(A)

80/64 dB(A)

76/60 dB(A)

66/53 dB(A)

46/30 dB(A)

Самолет

Сешоар

Разговор

VP930

Чуруликане на птици


