
Łatwe i wydajne sprzątanie

VP300



Łatwe przenoszenie urządzenia dzięki komfortowemu uchwytowi i małemu ciężarowi. Dzięki specjalnym uchwytom na obudowie 
dysze są zawsze przy odkurzaczu.



Odłączany kabel zasilający (VP300 HEPA

Wydajny system filtracji z filtrem HEPA 
(VP300 HEPA)

Uniwersalny odkurzacz 
do codziennego użytku

Model Nilfisk VP300 to podstawowe, dobrze 
skonstruowane,niezawodne urządzenie do codziennej 
pracy. Odkurzacz ten jest idealny do sprzątania biur, 
pokoi hotelowych, małych sklepów oraz innych obiektów 
o małej lub średniej wielkości.

Wszystkie urządzenia Nilfisk konstruowane są 
z myślą o użytkowniku i jego wymaganiach. Są one 
zaprojektowane tak, aby były ergonomiczne i przyjazne 
dla środowiska. Model VP300 z oznaczeniem ECO 
pozwala na zmniejszenie zużycia energii o 25% dzięki 
zastosowaniu silnika o mocy 900 W, przy jednoczesnym 
zapewnieniu doskonałej wydajności ssania A wszystko 
to w bardzo konkurencyjnej cenie.

Nilfisk VP300 HEPA jest najnowszym modelem 
w rodzinie podstawowych odkurzaczy do czyszczenia 
na sucho. Unikalną cechą tego modelu jest zamontowany 
filtr HEPA - zapewniajacy znacznie lepszą filtrację 
w porównaniu z modelem podstawowym.

Łatwa w obsłudze i niezawodna seria odkurzaczy 
VP300 oferuje:
· Najlepszą w tej klasie odkurzaczy pojemność zbiornika
- Ciężar zaledwie 5.2 kg, dzięki czemu przenoszenie 
odkurzacza nie stanowi utrudnienia
- Niski poziom hałasu 50 dB (A) (sam odkurzacz), co 
umożliwia dzienne czyszczenie bez zakłócania spokoju 
otoczenia
- Kabel zasilający koloru pomarańczowego 
z szybkozłączem (wersja HEPA).

Wydajne czyszczenie za każdym razem



Wyjątkowy odkurzacz w przystępnej cenie

Dane Techniczne
Opis Jednostka VP300 Eco VP300 HEPA EU

Numer katalogowy 107410428 41600800

Klasa energetyczna
Roczne zużycie energii kWh/rok 35 29

Klasa skuteczności odkurzania dywanów D na

Klasa skuteczności odkurzania podłóg twardych C D

Klasa reemisji kurzu G F

Poziom mocy akustycznej IEC/EN 60335-2-69) dB(A) 67 67

Moc znamionowa W 900 900

Moc ssania przy dyszy W 200 260

Przepływ powietrza l/sec. 32 32

Podciśnienie przy dyszy kPa 23 23

Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) 50 50

Pojemność worka litr 10 10

Długość kabla m 10 10

Powierzchnia filtra HEPA cm2 - 2600

Długość x szerokość x wysokość cm 39.5x34x39 39.5x34x39

Ciężar kg 5.2* 5.3*

Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie.
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Solidny i wytrzymały włącznik

Ergonomiczny uchwyt ułatwia-
jący przenoszenie

Filtr  HEPA, 900W 
(VP300 HEPA)

Odbojnik chroniący obudowę

Łatwe przechowywanie dzięki 
kształtowi obudowy

Miejsce na nawinięcie kabla 
zasilającego 

Odłączany kabel zasilający 
w kolorze pomarańczowym 
(VP300 HEPA)

Zabezpieczenia kół tylnych

B C

Akcesoria umiejscowione w uchwytach 
na obudowie

Nilfisk Polska Sp. zo.o.
Ul. 3 Maja 8 | 05-800 Pruszków
Tel.: +48 22 738 37 50 · Fax: +48 22 738 37 51
biuro.pl@nilfisk.com
www.nilfisk.pl


