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Den bild som visas kanske inte överensstämmer med den offererade modellen

Med Nilfisk Combi Washer kan du dammsuga och tvätta klinker- och hårda
trägolv i ett och samma moment.  Spara tid utan att kompromissa med
renligheten eller hygienen genom att avlägsna våt och torr smuts
samtidigt.
Dammsuger och tvättar golven i ett och samma momentDammsuger och tvättar golven i ett och samma momentDammsuger och tvättar golven i ett och samma momentDammsuger och tvättar golven i ett och samma moment
Håll hemmet rent och fräscht och spara massor av tid genom att
dammsuga och tvätta golven i ett och samma moment. Nilfisk Combi
Washer är särskilt utformad för att avlägsna såväl våt som torr smuts på
klinker och hårda trägolv utan att behöva byta maskin. Enkel och smidig
rengöring i en och samma lösning med andra ord.
Utan vätska kan Combi Washer användas som vanlig dammsugare för
uppsamling av damm och smuts. För områden som kräver hygienisk
rengöring fungerar Combi Washer perfekt, tack vare att den både
dammsuger och våttorkar golven i ett och samma moment och enkelt
avlägsnar såväl våt som torr smuts. Perfekt för hushåll med barn och/eller
husdjur som vill förenkla städningen med en smidig 2-i-1 lösning.
Enkel att rengöra och underhålla.
Kan användas på klinker och hårda trägolv.
Dammsuga och tvätta golven med en och samma maskin.
7 m strömkabel

• Designad för att klara rengöring på djupetDesignad för att klara rengöring på djupetDesignad för att klara rengöring på djupetDesignad för att klara rengöring på djupet – Dammsug och tvätta klinker- och hårda trägolv i ett och samma moment för ett snabbt och hygieniskt
resultat.

• Utrymmessparande designUtrymmessparande designUtrymmessparande designUtrymmessparande design – Kan användas som dammsugare eller som kombinerad dammsugare och tvätt-/skurmaskin, vilket sparar plats vid
förvaring.

• Nilfisk-kvalitetNilfisk-kvalitetNilfisk-kvalitetNilfisk-kvalitet – Utformad för snabb rengöringseffekt, samtidigt som den är enkel att rengöra och underhålla.
• Klarar både våt- och torrdammsugningKlarar både våt- och torrdammsugningKlarar både våt- och torrdammsugningKlarar både våt- och torrdammsugning – Kan användas som både våt- och torrdammsugare, utan att behöva använda olika maskiner.

● Standardutrustning

Modell Combi EU Combi +  EU

Ref. nr. 128390050 128390053

PRODUKTEGENSKAPER

Behöver ej påse ● ●

Ergonomiskt handtag ● ●

Tvättbart filter ● ●

Turbo borste ● ●

Easy Park ● ●

Hastighetsindikator ● ●

Water tank ● ●

Konsument dammsugare Nilfisk Combi Washer



Dammsuger och tvättar golven i ett och samma moment

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen i detta dokument utan föregående avisering

17207

Tekniska data Combi EU Combi +  EU

Färg White White

Väggkontakt, typ EU EU

Volt (V) 220 - 240 220 - 240

Frekvens (Hz) 50 / 60 50 / 60

Max. effekt (W) 450 450

Arbetsradie (m) 8 8

Vattentemperatur (vatten/ånga) (°C) Max. 60 Max. 60

Kabellängd (m) 7 7

Behållarvolym (l) 0,525 / 0,55 0,525 / 0,55

Längd (cm) 116 116

Vikt (kg) 5,1 5,1

● Standardutrustning, ○ Kompletterande tillbehör, □ Monterbar utrustning

Tillbehör Ref. nr. Min. som
krävs Combi EU Combi +  EU

KemKemKemKem

TILE AND LINOLEUM DETERGENT 500 ML 125300429 0 ○ ○

UNIVERSAL DETERGENT 500 ML 125300428 0 ○ ○

WOODEN FLOOR DETERGENT 500 ML 125300430 0 ○ ○

Tillbehörs kitTillbehörs kitTillbehörs kitTillbehörs kit

THE COMBI WASHER ACCESSORY KIT - 3 128351582 0 ○ ○

THE COMBI WASHER ACCESSORY KIT - 6 128351581 0 ○ ○
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