FC 3 Cordless
Bateriový podlahový mycí stroj FC 3 Cordless čistí podlahy vždy čistou vodou, přičemž se
štíhlý design produktu postará o bezproblémovou práci i pod nábytkem.
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Průběžné zvlhčování válců z nádrže na čistou vodu a inovativní funkce samočištění
Vytírání stále čistou vodou.
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Automatické stírání vody z válců a rozsáhlá nabídka
čisticích a údržbových prostředků
Vhodná pro všechny tvrdé podlahy – včetně parket, laminátu,
kamene a plastu.

Nečistoty se neroznášejí, nýbrž jsou pojmuty a likvidovány v nádrži
na špinavou vodu.
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Díky nízké zbytkové vlhkosti jsou podlahy po cca 2 minutách opět
pochůzné.
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Štíhlý design produktu a podlahová hlava s otočným kloubem
Jednoduché čištění pod nábytkem a okolo předmětů.
Čištění až bezprostředně ke kraji - pro vynikající výsledky v rozích a
na hranách
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Doba chodu až 20 minut díky výkonné lithium-ionové baterii
Nejvyšší volnost pohybu při čištění díky nezávislosti na zásuvce.
Nejvyšší komfort při čištění, jelikož již není nutné přepínání do zásuvek.
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FC 3 Cordless

 Inovativní funkce samočištění
 Štíhlý design produktu
 Bateriový provoz

Technické údaje
Objednací číslo

1.055-300.0

EAN kód

4054278311852

Druh proudu

Ph / V / Hz

1 / 100–240 / 50–60

Plošný výkon á naplnění nádrže (cca)

m²

ca. 60

Objem nádrže na čistou vodu

ml

360

Objem nádrže na špinavou vodu

ml

140

Počet otáček válce

rpm

500

Pracovní šířka kartáčů

mm

300
ca. 2

Doba sušení vyčištěné podlahy
V

7,2
ca. 20

Doba běhu baterie
Doba nabíjení baterie

h

4

Hmotnost

kg

2,4

Rozměry (D x Š x V)

mm

305 × 226 × 1220

Vybavení
Systém dvou nádrží
Pár čisticích válců žluté
Podlahový čistič Universal RM 536 30
ml
Parkovací stanice s úschovou válců
Nabíječka baterií

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Napětí baterie

FC 3 CORDLESS
1.055-300.0
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Objednací
číslo

4

Menge

Walzen

1 2.055-006.0

1

Sada válců šedé

2 2.055-007.0

1

NOCH NICHT GEPFLEGT ---------------- >

3 2.055-021.0

1

4 2.055-022.0

1

 Obsaženo v objemu dodávky.



Dvoudílná sada válců z mikrovláken pro šetrné vlhké čištění 
a péči o všechny tvrdé podlahy. Bez žmolků, savé a odolné.

Vhodné pro praní v pračce do 60 °C.
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Sada válců žluté

