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Picture shown may not represent model quoted

Handy 2-v-1 je nabíjateľný tyčový vysávač ktorý robí svoju prácu rýchlo a
ľahko. Je pripravený vždy keď ho potrebujete a vybrať si môžete z dvoch
rýchlostí. Omrvinky spod stola aj na ňom, sú povysávané okamžite.
Radosť s ním robiť.

• 2–v–1, dva vysávače v jednom: Z tyče môžete vybrať ručný ... a
použiť ho napr. na stole

• Li–Ion aku, zaručuje rýchle nabitie a dlhú výdrž, je v štandarde na
modeloch Rustic red a Black, ako aj LED svetlá na podlahovej hubici

• Pohotový: Vždy pripravený na použitie priamo z nabíjacieho stojana
• Turbo sanie: S rotujúcou kefou v podlahovej hubici ľahko zoberie

omrvinky a vlasy
• Sklápateľná rukoväť pre jednoduché skladovanie
• Umývateľný filter pre dlhšiu životnosť (musí sa úplne vysušiť, skôr než

ho dáte späť do vysávača)

Handy 2-v-1 je nabíjateľný tyčový vysávač, ktorý robí svoju prácu rýchlo a
ľahko. Je pripravený vždy keď ho potrebujete a vybrať si môžete z dvoch
rýchlostí. Omrvinky spod stola aj na ňom, sú povysávané okamžite.
Radosť s ním robiť.

● Standard equipment

Model
NILFISK HANDY 2-
IN-1 18V LI-ION PM

EU

NILFISK HANDY 2-
IN-1 25.2V LI-ION

Black

NILFISK HANDY 2-
IN-1 25.2V LI-ION

PM EU

Ref. no. 18451109 18451112 18451115

PRODUCT FEATURES

Kefa click on/off ● ● ●

Mäkké držadlo ● ● ●

2 v 1 ● ● ●

Ergonmická rukoväť ● ● ●

Sklápacia rukoväť ● ● ●

Umývateľný filter ● ● ●

Extendable crevice

Power brush ● ● ●

Nabíjací stojan ● ● ●

Indikácia nabíjania ● ● ●

Lítiový aku ● ● ●

Svetlá podlahovej hubice ● ● ●

Dve rýchlosti ● ● ●

Jednoduché odloženie ● ● ●

Vysávače Nilfisk Handy 2-v-1
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Technical specifications
NILFISK HANDY 2-
IN-1 18V LI-ION PM

EU

NILFISK HANDY 2-
IN-1 25.2V LI-ION

Black

NILFISK HANDY 2-
IN-1 25.2V LI-ION

PM EU

Farba PURPLE METALLIC BLACK PURPLE METALLIC

Typ zásuvky EU EU EU

Napätie/frekvencia (V/Hz) 230/50 230/50 230/50

Kapacita aku (mAh) 2000 2000 2000

Typ aku LI-ION LI-ION LI-ION

Napätie aku (V) 18 25,2 25,2

Doba prevádzky nízka/vysoká rýchlosť (min) 35/20 40/20 40/20

Doba nabíjania (h) 4 4 4

Objem nádoby (l) 0,5 0,5 0,5

Dĺžka x šírka x výška (cm) 15x26x110 15x26x110 15x26x110

Hmotnosť (kg) 2.4 2.4 2.4

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Vysávače Nilfisk Handy 2-v-1


