
Compacto e sem ruído
1 — 
na limpeza  
Ideal na limpeza diária em hotéis, escritórios 
e lojas onde a potência e a eficiência têm de 
ser combinados com operações silenciosas 
para não incomodar os hóspedes. 

 

2 — Tempos e resultados de limpeza 
otimizados 
Os acessórios incorporados reduzem
a perda de tempo: sempre disponíveis e
acessíveis. Leve, mas robusto, compacto 
e prático, este aspirador foi pensado
para minimizar os tempos de limpeza
e reduzir a fadiga e os esforços dos 
operadores.  
 
3 — Grande conforto 
Graças a uma grande variedade de ação
e ao seu design, pode ir para qualquer lado 
e com máximo conforto.

LEO IPC

Extremamente silencioso

• 57 dBA - nível de som para a 
limpeza em ambientes calmos e
serenos.  
• Equipado com rodas de borracha  
anti-ruído .

• Equipado 
cartucho  

.

Design Compacto

• Leve e  compacto para utilização  
simples.

 

• De arrumação simples e utilizaça o
em escadas.

Segurança máxima
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Tubo de aspiração alumínio/plástico 
2x50 cm
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Consumíveis
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Utilização

Motor

Potência

Voltagem

Depressão

Fluxo de ar

Capacidade do depósito

Dimensão do cabo

Nível do Ruído

alta velocidade

POEIRAS

Filtro Principal

Saco de poeiras

Consumo anual de energia

Nível de potência de ruído

Classe de Re-emissão de poeiras

Classe da performance de limpeza de carpetes

Classe de performance de limpeza de
pavimentos duros

Etiqueta Energia Ecodesign

Conforto
Carrinhos e rodas

Suporte para ferramentas

Suporte do cabo

Cabo amovível

Conversor de velocidade

Dimensão e Peso 
Peso

Dimensão(C x L x A)

Tipo

Dimensão (L x W x H)

Volume

Peso

Quantidade da palete

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.
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