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AERO 8/15 PLUS
Alt-i-ett-støvsuger som kombinerer høy effektivitet og ultralav lyd

Med hvisketeknologi

Taski Aero 8/15 Plus gir deg:
›  En unik kombinasjon av avanserte egenskaper

›  Bærekraftige og høyeffektive støvsugere  
 med økomodus

›  Ultra-stillegående med Taski hvisketeknologi

›  Designet og testet i henhold til beste  
 praksis i bruk

En unik kombinasjon av avanserte egenskaper 
Taski Aero Plus tilbyr en unik kombinasjon av funksjoner for uover-
truffen effektivitet og brukervennlighet. Kombinasjonen av integrert 
kabeltrommel, full støvposeindikator og økomodus garanterer høy 
produktivitet og utmerket rengjøring i ethvert miljø når som helst.  
Alle disse funksjonene er basert på pålitelige og velprøvde teknologier.

Bærekraftige og høyeffektive støvsugere med økomodus 
De nye Taski Aero støvsugerne er svært effektive og drives av en 
spesialutviklet 585W sugemotor som leverer samme rengjørings- 
ytelse som støvsugere med 900W eller mer. I tillegg har Taski Aero  
en økomodus-knapp som reduserer energiforbruket til 295W.  
Dette resulterer i at støvsugeren sparer  betydelige mengder energi  
og reduserer CO2-utslippene uten å gå på kompromiss med 
rengjøringsresultatene.

Ultra-stillegående med Taski-hvisketeknologi 
Takket være et innovativt og patentert Taski- «hviskesystem» er Taski 
Aero ekstremt stillegående. Dette lave støynivået tilsier at Taski Aero  
kan brukes i ethvert miljø når som helst på døgnet. Med økomodus-
knappen kan støynivåene reduseres til et minimum, og setter en ny 
standard for profesjonelt renhold.

Designet og testet i henhold til beste praksis i bruk 
Produktet er designet for hyppig profesjonell rengjøring i alle typer  
miljø. Hvert aspekt av produktet er basert på en omfattende bruker-  
og prosessevaluering med sikte på å levere høyeste renholdskvalitet  
og beste driftseffektivitet. Når det gjelder ergonomisk design, er Taski 
Aero Plus uovertruffen, med fotpedalbryter, to parkeringsposisjoner  
og brukervennlig tilbehørssett som standard.

Taski Aero 8/15 Plus 
Taski Aero 8/15 Plus er en høyeffektiv 
støvsuger med unik teknologi og super- 
effektiv motor. Med patentert «hviske»-
teknologi er Taski Aero ekstremt 
stillegående. Basert på en symbiose av 
teknologi og funksjonell design, tilbys 
uovertruffen brukervennlighet kombinert 
med et unikt utvalg av egenskaper.  
I tillegg er utskifting av deler som kabler 
og filtre forenklet ved smart design og  
kan utføres av brukeren i løpet av 
sekunder uten behov for verktøy.



AERO 8/15 PLUS

Se sikkerhetsdatablad for øvrig informasjon om produkter:
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Tekniske data

TILBEHØR VNR.

Taski Aero 8/15 Fleeceposer, 10 stk. 7524288

Taski Aero 8/15 Papirposer, 10 stk. 7524289

Taski Aero 8/15 Støvfilter fleece, 5 stk. 7524305

Taski Aero 8/15 HEPA microfilter 7524304 

Taski Aero Utblåsning filterpads, 10 stk. 7524303

Taski Aero teleskoprør 32 mm 7524295

Taski Aero sugeslange 2,2 m 7524297

Taski Aero Munnstykke 32 mm 7524290

Taski Aero Børstesett 32 mm 7524299

Taski Aero Turbobørste 7524293

MODELL VNR.

Taski Aero 8 Plus 7524249K

Taski Aero 15 Plus 7524250

TEKNISKE DATA

Tankkapasitet 13 l / 15 l

Støvpose (fleece/papir) Begge

Strømforbruk 585 W

Spenning 220 / 240 V

Frekvens 50/60 Hz

Vekt med kabel 7,7 kg / 8,0 kg

Støybelastning (Økomodus) 50 dB(A)

Støybelastning 53 dB(A)

Lydeffektnivå (Økomodus) 60 dB

Lydeffektnivå 63 / 62 dB

Undertrykk 17,41 kPa

Filtreringstrinn 3

Arbeidsradius 16 m

Kabellengde 12,5 m (med kabeltrommel)

Lengde sugeslange 2,2 m

Sugerør Metall teleskopisk

Bredde munnstykke 28 cm

Dimensjoner 8 Plus 42,6 x 31,3 x 38,8 cm

Dimensjoner 15 Plus 42,6 x 31,3 x 42,5 cm

Beskyttelsesklasse II

Mulighet for hepafilter Ja

Godkjenninger Tüv/SEV/CE

Maks luftgjennomstrøning 33 l/s


