
A Solução ideal para limpeza
diária
1 — Produtividade

 
Leve , compacto e
prático, este aspirador
foi concebido para reduzir
o tempo da limpeza e 

 
 
2 — Indicado para limpeza
diária  
Ideal para limpeza diária em
escritórios, quartos de hotel
em geral em ambientes
de pequena-média dimensão. 
 
3 — Concebida para a 

 

da IEC para utilização

YP1400/6

•  Um motor de alta qualidade garante

na  limpeza. 
• Grande raio de ação

Design Ergonómico

• Cabo elétrico pode ser facilment e
enrolado junto ao suporte do cabo 
• Suporte prático para aacessórios 
• Função de suporte do tubo

Compact and 
manoeuvrable

• Leve e compacto de fácil
utilização e arrumação 
• Rodas traseiras grandes para
maior e melhor manobrabilidade.
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Performance
Utilização POEIRAS

Motor 1
Potência W 1200 / 1400 max
Voltagem V 220-240

Frequência Hz 50-60

Depressão mm H2O 2200

Fluxo de Ar l/s 30

Capacidade depósito l 10

Capacidade do saco l 6

Comprimento do cabo m 8

Nível de ruído db (A) 64

Comforto
Cabeça Plástico

Depósito Plástico

Carrinho e rodas 2+2

Suporte de ferramentas Sim

Gancho para o cabo Sim

Cabo removível Não

Conversor de velocidade Não

Etiqueta de 
energia Ecodesign
Classe de eficiênia energética E

Consumo anual de energia
kWh/
ano

50,2

Nivel de potência do som db 80

Classe de re-emissão de poeiras  F
Classe desempenho de limpieza em 
carpets

F

Classe desempenho de pavimentos 
duros

D

Dimensões e peso
Peso Kg 3,7

Dimensão (OxLxA) cm 33 x 32 x 31

Consumíveis
Filtro de pano 8162180801

Filtro de papel x10 5162180501

Filtros
Filtro principal Filtro de pano

Outros filtros Sace de papel

Superficie de filtragem cm2 -

Transporte

Tipo Cartão

Dimensão (OxLxA) cm 37 x 35,5 x 39

Volume m3 0,05

Peso Kg 8

Quantidade da palete pcs 30

Quantidade do contentor pcs 1350

Equipamento standard

Mangueira flexível 1,5 mt 81A0270101

Tubo de alumínio x3 51D0530102

Escova dupla 8162530201

Conjunto de escova 8162530301

 

Garantia
Verificar junto do seu representante local para informação sobre a garantia.

Para uma demonstração or informação adicional,
contactar 22 960 62 03 ou para geral@ambirent.pt

É reservado o direito de realizar alterações sem aviso prévio.


