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UUS    TOLMUIMEJA – VAIKNE NAGU SOSIN!

ST 11 pro

Px L x K 390 x 300 x 410 mm
Töölaius 300 mm
Fliisist tolmukoti maht 11 l
Müratase 58 dB(A)
Kaal 6.7 kg
Diameeter 32 mm

ELEKTRILISED ANDMED

Tööpinge 230 V
Võimsus maks. 1250 W
Toitekaabli pikkus 15 m

IMEMINE

Hõrendus maks. 290 mbar
Imuvõimsus maks. 60 l/s
Kaitseklass II
Õhuvoolu reguleerimine electronic

Technical Data subject to change without notice.

Hinnapakkumist 
küsi oma 

kliendihaldurilt!

ST 11 pro
 Ümber oma telje keerlev kompaktse disainiga ja suure (11 l) 

� iisist tolmukotiga uus tolmuimeja professionaalseks kasu-
tamiseks kõikidel kõvadel ja tektsiilist põrandakatetel.

 Kasutajasõbralik - tolmuimeja  ST11 pro imemisvõimsust 
saab reguleerida vastava elektroonika abil sõltuvalt põranda 
iseärasustest. 

 Ökonoomne ja samas loodussõbralik: Kasutades eco-funkt-
siooni nuppu, elektrooniliselt vähendatakse energiakulu kuni 
0,5 KWh, mis tagab kokkuhoiu enegiakulus kuni 40 %. 

  Pikem eluiga - sujuv mootori käivitumine tagab selle pikema 
eluea.

  Suur tööraadius - voolujuhtme pikkus on 15 m.
  Mugav kasutada ja efektiivne  -  teleskooptoru on reguleeri-

tav sobivale pikkusele. Kõrge kvaliteediga “combi” põranda-
otsik tagab 300 mm töölaiuse      ja optimaalse õhuvoolu  nii 
kõvade  kui tekstiilist põrandakatete puhastamisel. 

  Hea manööverdusvõimega ja stabiilne - innovatiivne disain, 
madal raskuskese ja kummiga kaetud juhtrattad tagavad  
tolmuimeja suurepärase liikuvuse ja  ratastel püsimise. 

  Kummiga kaetud juhtrattad  ja pöörlevad tugirattad tagavad 
tolmuimeja vaikse ja kindla manööverdusvõime.

  Erakordselt madala müratasemega 58 dB (A), ideaalne ka-
sutada müratundlikes piirkondades. 

  Kerge transportida ja alati kompaktne - tolmuimejal on er-
gonoomiline käetugi, toitekaabel sobitub hästi oma kohale 
kaabli avauses või on riputatav lukustatavale kaablikonksule. 

STANDARDVARUSTUS
Põrandaotsik combi 300 mm töölaiusega.
Antistaatiline käepide õhureguleerimisavausega
Imuvoolik 2,5 m
Teleskooptoru
Toitekaabel 15 m
Mööbliotsik
Piluotsik

LISAVARUSTUS
Fliisist tolmukotid, pakis 20 tk.
Põrandaotsik combi 270 mm töölaiusega
Turbohari, õhuga juhitav
Väljaheite õhu� lter HEPA (H12) koos � ltriraamiga


