
General information

Slipp det hårda arbetet med att få en perfekt yta på dina 
fönster med Nedis®fönstertvätt med mikrofiberduk.

Fyll flaskan med ditt favoritrengöringsmedel och spraya 
direkt på fönstret. Med den integrerade mikrofiberduken 
kan du tvätta fönstren, fönstertvätten gör dem rena och 
fria från ränder. Vattentanken samlar upp smutsvattnet så 
att du inte behöver bära runt en tung vattenhink. Ta loss 
tanken för att tömma och rengöra den. 

Fönstertvätten kan användas 25 till 30 minuter på en 
laddning, vilket är gott om tid för att få fönstren i ett 
genomsnittligt hem glänsande. 

Den här tids- och arbetsbesparande fönstertvätten är 
mycket mångsidig eftersom den även fungerar på 
bilfönster och andra släta ytor, som speglar, kakelplattor 
och duschkabiner, för att avlägsna smuts, kondens och i 
längden även kalkavlagringar.

Features

• 28 cm bred gummiskrapa - suger upp vattnet så att du 
slipper tunga vattenhinkar
• Löstagbar vattentank på 150 ml - samlar upp det 
smutsiga vattnet och är enkel att tömma och skölja ur
• Rengör fönstren i ditt hem på mindre än 25-30 minuter - 
på bara en laddning
• Stor sprayflaska på 300 ml med mikrofiberduk - för 
påfyllning med ditt favoritrengöringsmedel 
• 2 200 mAh litiumbatteri - ger en maximal sugeffekt på 
2.0 Kpa/15 mmHg
• Laddningsbar - 100 % fulladdad på 3 timmar

Specifications

Typ av strömkälla: Batteridriven
Inspänning: 220 - 240 V AC 50/60 Hz
Material: Plast
Laddningstid: 3 hrs
Färg: Vit/Svart
Effekt: 20 W
Strömadpterns kabellängd: 1.20 m
Nätkontakt: Euro / Typ C (CEE 7/16)

Sales information

Order code: VCWI220WT
Product 
description:

Fönster Dammsugare | Effekt | Kapacitet 
smutsvattentank: 200 ml | Avtagbar 
smutsig vattentank | Vit/Svart

Packaging: Giftbox
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 220 mm 110 mm 320 mm 1221 g
8 450 mm 350 mm 460 mm 10560 g
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Bredd: 28 cm
Djup: 13 cm
Rengöra ytan: Kakel / Fönster / Speglar
Vikt: 765 g
Maximal användningstid: 30 min
Tillbehör: Spray flaska med 

mikrofiberduk
Höjd: 34 cm
Avtagbar smutsig vattentank: Ja
Kapacitet smutsvattentank: 200 ml

Package contents

Fönstertvätt
Nätadapter
Sprayflaska
Vattentank (löstagbar)
Mikrofiberduk
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