
TECHNICKÁ DATA:

POPIS PRODUKTU:

cena stroje bez DPH 6 024 kč

vč. DPH 7 290 kč

Vytírat stále čistou vodou? Bateriová podlahová myčka FC 3 Cordless se o to postará. Nečistoty jsou 
schromažďovány v nádobkách umístěných za válci. Rotující válce neustále zvlhčuje čistá voda, zatímco se 
vytřené nečistoty dostanou do nádrže špinavé vody. Podlahy jsou tak o 20 procent* čistší než při použití 
běžného mopu. Štíhlá konstrukce myčky FC 3 Cordless zajišťuje bezproblémovou práci i pod nábytkem i její 
pohodlné uložení bez velkých nároků na místo. Otočný kloub se postará o bezproblémové čištění krajů i 
rohů. Čas potřebný pro uschnutí podlahy činí pouze cca 2 minuty, čímž je možné tuto myčku používat zcela 
bez starostí i na tvrdé podlahy (např. i na parkety). Výkonná lithium-ionová baterie poskytuje maximální 
volnost pohybu, jelikož lze vytírat zcela nezávisle na zásuvkách. A intuitivní LED kontrolka průběžně 
informuje o stavu baterie. * Bateriový podlahový mycí stroj FC 3 Cordless dosahuje o 20 % lepšího výsledku 
oproti běžnému mopu s potahem v testovací kategorii „vytírání“. Tento údaj se vztahuje na průměrné 
hodnoty k efektivnosti čištění, pojímání nečistot a čištění do krajů.

uvedená cena je bez ohledu na způsob platby                                serie:  100-980

BATERIOVÁ PODLAHOVÁ               MYČKA 
FC 3 CORDLESS 

Druh proudu (Ph/V/Hz)  1 / 100 - 240 / 50 - 60  
Plošný výkon á nabití baterie (m²)  60  
Objem nádrže na čistou vodu (ml)  360  
Objem nádrže na špinavou vodu (ml)  140  
Pracovní šířka kartáčů (mm)  300  
Doba sušení vyčištěné podlahy  2  
Napětí baterie (V)  7,2  
Doba běhu baterie  20  
Doba nabíjení baterie (h)  4  
Hmotnost bez příslušenství (kg)  2,4  
Hmotnost včetně obalu (kg)  4,2  
Rozměry (D x Š x V) (mm)  305 x 226 x 1220  

Vybavení
◾ Systém dvou nádrží 
◾ Žluté čistící válce (pár) 
◾ Podlahový čistič Universal RM 536 30 ml 
◾ Parkovací stanice s úschovou válců 
◾ Nabíječka baterií 


