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Liten størrelse 
Stor kraft

i-vac 5B er et kraftverk av en maskin 

i-vac 5 er et kraftverk av en maskin som 

får jobben gjort. Et vel ansett navn i  

samfunnet. i-vac 5 har overrasket  

alle brukere med mobilitet, design  

og kraft. i-vac 5 brukes til kontorer, 

tepperengjøring, husholdninger, skap,  

garderober og mye annet.

Kraftig motor

Kraftig motor når ca. 80 % (indikas-
jon) av sugekraften som støvsugere 
med ledning gjør, uten belastningen 

med å være bundet til ett sted. 



Ta med overalt 

Et solid og ergonomisk hovedhåndtak gir 
en bevegelsesfrihet du ikke har opplevd 

før. i-vac 5 blir med deg overalt!

Integrerte verktøyholdere

Alt tilbehøret og nødvendig utstyr 
som leveres med maskinen, kan 

oppbevares på maskinen. 

Pose med lås

5 liters pose med lås for å unngå 
støvlekkasje når den tas ut av 
vesken. Du kan velge mellom 
papirpose og mikrofiberpose.

Beholder og mer

Eggformet beholder for optimal 
funksjon i små områder og  

for å bære den tett inn til kroppen. 
Utstyrt med en opplyst på/av-bryter, 
slik at du enkelt kan utføre feilsøking 

over telefon ved strømbrudd eller 
andre tekniske problemer. Har også 

en avtakbar strømledning.

Nøkkel- 
funksjoner

Tredelt stang og fleksibel slange

Dobbelt ekstrudering for ekstra 
stabilitet i begge ender, som er de  

mest belastede områdene.
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Tekniske spesifikasjoner 
 

Bærevekt 5,2 kg

Enhetsstørrelse (l x b x h) 38 x 33 x 38 cm

Slangelengde 180 cm  

Kapasitet 5 l

Verktøydiameter 32 mm

Støynivå 62 dBA | 63 dBA

Vannheis/sug 1800 mm

Luftgjennomstrømming 40 l/sek

Bruksområde Inne, tørt

Strømkilde  i-power 9 eller 14*

Batterispesifikasjoner i-power 9 24 V 8,8 Ah

Batterispesifikasjoner i-power 14 25,2 V 14 Ah

Kjøretid i-power 9 30 minutter

Kjøretid i-power 14 40 minutter

Ladertype Offboard

Lader 110–240 V, 50/60Hz

Maskinmateriale  PP

i-brush

Trenger du litt ekstra krefter for å få jobben  
gjort? Smuss og støv forsvinner med de  
roterende børstene i kraftdysen. 
• Kontroll i fingertuppene
• Høydejustering med pedalen
• LED-belysning for arbeidsområde
• Teleskopstang med integrert kabel og slange

Tekniske spesifikasjoner
Spenning  DC 24 V 

Vekt 6,0 kg 

Effekt (Watt) 180 W 

Materiale  PP 

Støynivå 50 dB 

Tilgangsdiameter 32 mm 

Rengjøringsbredde 300 mm 
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* Batterivalget er i-power 9 eller 14 avhengig av behov. Batterier og lader kan bestilles separat.
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