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Picture shown may not represent model quoted

Vysávač série Nilfisk One bol navrhnutý s ohľadom na súčasný životný
štýl. Jeho kompaktnosť uľahčuje skladovanie, avšak nič neuberá na
výkone, ľahkosti používania alebo štýle.
Životné priestory sa dnes neustále zmenšujú a to znamená, že priestor je
vzácnejší; v spoločnosti Nilfisk mysleli pri navrhovaní série One práve na
to. Menší tvar znamená ľahké uloženie v akomkoľvek obytnom priestore.
Okrem toho špeciálne navrhnutý skladovací pás umožňuje hadicu držať
na mieste, keď je ovinutá okolo vysávača.
Aj upratovanie s týmto zariadením, ktoré poskytuje taký výkon na
vysávanie prachu, ktorý by väčšina ľudí očakávala iba od väčších
vysávačov, vám bude trvať kratšiu dobu. Otáčky motora, ktoré môžete bez
námahy nastaviť podľa toho, čo chcete v danej chvíli vysávať, praktické a
rýchlo dostupné príslušenstvo, ľahké používanie a indikátor plného
prachového vrecka, ktorý vám ukazuje, kedy sa má vrecko vymeniť -
upratovanie už nemôže byť jednoduchšie.
A presne ako ste očakávali, výkon a energetická trieda nových výrobkov
Nilfisk One sú neprekonateľné:

• Filtre EPA 10 až HEPA 13 zabezpečujú čistotu odvádzaného vzduchu.
• Energetická trieda „B“ pri vysávaní prachu z kobercov a trieda „A“ pri

vysávaní prachu z tvrdých podláh.
• Trieda „C“ alebo „A“ pre emisie.
• Trieda „A“ alebo „A++“ je stanovená pre spotrebu 750 alebo 450-wattového motora a životnosť minimálne 500 hodín.
• K tomu všetkému si môžete vybrať z množstva rôznych farieb, ktoré zodpovedajú vášmu vkusu.
Séria vysávačov Nilfisk One je ďalším príkladom kvalitného technického vývoja a moderných funkcií, ktorými je spoločnosť Nilfisk známa.

• Skladovateľnosť: tento malý vysávač sa dá bez problémov prispôsobiť odkladaciemu miestu. Stačí ovinúť hadicu okolo vysávača a uložiť ho na
miesto uskladnenia.

• Malý a praktický: ľahké používanie a jednoduchý prístup do stiesnených priestorov.
• Výkon vysávania: energetická trieda „B“ pri vysávaní prachu z kobercov a energetická trieda „A“ pri vysávaní prachu z tvrdých podláh.
• Kvalita Nilfisk: sacia sila a vynikajúci výsledok vysávania s filtrom EPA alebo HEPA.
• Veľmi dobré energetické triedy vzhľadom na jeho veľkosť.

Pri konštruovaní vysávačov série Nilfisk One mysleli v spoločnosti Nilfisk na vás. Všetky modely sú vybavené našim riešením úhľadnej
skladovateľnosti a dodávajú sa v energetickej triede „A“ alebo „A++“. Vysávač série Nilfisk One je malý a praktický a preto je ideálny do malých miest
a stiesnených priestorov. Aby bolo jeho používanie ešte jednoduchšie, hubicu vysávača série Nilfisk One sme vybavili zacvakávacou spojkou.
Žijete v menšom byte alebo potrebujete druhý vysávač? Toto je zariadenie pre vás!

● Standard equipment

Included accessories Ref. no. Min.
required

One
DWPC13P08A
- �edo-b�l�

One
DBB10P05A -
tmav? modr�

One
DRB10E05A2 - ?

erven�

Hubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrch

Hubice na pevn� povrchy One - click fit 128350251 0 ● ●

Kombinované hubiceKombinované hubiceKombinované hubiceKombinované hubice

Kombi hubice HB15 One - click fit 128389013 0 ●

Vysávače Nilfisk One
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Included accessories Ref. no. Min.
required

One
DWPC13P08A
- �edo-b�l�

One
DBB10P05A -
tmav? modr�

One
DRB10E05A2 - ?

erven�

Kombi hubice HB38 One - click fit 128389011 0 ● ●

Nozzle - VacuumNozzle - VacuumNozzle - VacuumNozzle - Vacuum

Kombi hubica One 107414326 0

Podlahová hubica na tvrdé povrchy (clic fit) 30050402 0

Turbo hubica (clic fit) 30050403 0

HEPA filtreHEPA filtreHEPA filtreHEPA filtre

HEPA filter Coupé 78601000 0 ● ●

HEPA filter H 13 One 107414332 0 ●

Kefy Click & CleanKefy Click & CleanKefy Click & CleanKefy Click & Clean

Hubicová sada One 107414330 0 ● ● ●

Príslušenstvo pre vysokotlakové strojePríslušenstvo pre vysokotlakové strojePríslušenstvo pre vysokotlakové strojePríslušenstvo pre vysokotlakové stroje

Páska k uloženiu hadice 107414333 0 ● ● ●

Model One DWPC13P08A
- �edo-b�l�

One DBB10P05A -
tmav? modr�

One
DRB10E05A2 - ?

erven�

Ref. no. 128350591 128350593 128350595

PRODUCT FEATURES

Prachové vrecko 1ks ● ● ●

Indikátor plného vrecka ● ● ●

Filtračné vrecko ● ● ●

Vysávače Nilfisk One
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Model One DWPC13P08A
- �edo-b�l�

One DBB10P05A -
tmav? modr�

One
DRB10E05A2 - ?

erven�

Ref. no. 128350591 128350593 128350595

PRODUCT FEATURES

Variabilný ovládač rýchlosti ● ● ●

Navíjanie kábla ● ● ●

Zacvakávacia spojka, ohnutý koniec ● ● ●

Palubné príslušenstvo ● ● ●

Rukoväť pre jednoduchú manipuláciu ● ● ●

Storability ● ● ●

Technical specifications

One
DWPC13P

08A -
�edo-
b�l�

One
DBB10P05A

- tmav?
modr�

One
DRB10E05

A2 - ?
erven�

Energy Label
Link Link Link

Trieda energetickej náročnosti A A A++

Priemerná ročná spotreba energie (kWh/rok) 24 26 15.8

Účinnosť vysávania prachu z koberca B B B

Účinnosť vysávania prachu z tvrdej podlahy A B B

Trieda prašnosti vzduchu na výstupe A C C

Hlučnosť dB(A) IEC/EN 60335-2-69 75 77 74

Farba Dark/White Dark Blue Dark Red

Napätie/frekvencia (V/Hz) 220-240/50-6 220-240/50-6 220-240/50-6

Príkon (W) 750 750 450

Maximálny výkon (W) 750 750 450

Sacia sila pri motore / na konci trubice (W) 280/170 280/185 165/115

Prietok vzduchu s hadicou (l/sek) 35/25 35/27 29/22.5

Podtlak (kPa) 19 19 14.5

Dĺžka prívodného kábla (m) 5 5 5

Objem prachového vrecka (l) 2.1 2.1 2.1

Dĺžka x šírka x výška (cm) 38x28x27 38x28x27 38x28x27

Hmotnosť (kg) 4.5 4.5 4.5

Dust Filter EPA 13 EPA 10 EPA 10

Vysávače Nilfisk One

https://media.nilfisk.com/media/128350686-ErP-Label-One-128350591-ps-EnergyLabel-JPLTTTS.pdf
https://media.nilfisk.com/media/128350688-ErP-Label-One-128350593_01.03-ps-EnergyLabel-JPLTCUN.pdf
https://media.nilfisk.com/media/128350690-ErP-Label-One-128350595_01.03-ps-EnergyLabel-JPLTCOS.pdf
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● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

One
DWPC13P08A
- �edo-b�l�

One
DBB10P05A -
tmav? modr�

One
DRB10E05A2 - ?

erven�

Nozzle - VacuumNozzle - VacuumNozzle - VacuumNozzle - Vacuum

Kombi hubica One 107414326 0 ○ ○ ○

Podlahová hubica na tvrdé povrchy (clic fit) 30050402 0 ○ ○ ○

Turbo hubica (clic fit) 30050403 0 ○ ○ ○

HEPA filtreHEPA filtreHEPA filtreHEPA filtre

HEPA filter Coupé 78601000 0 ● ●

HEPA filter H 13 One 107414332 0 ●

Dust Bag and FilterDust Bag and FilterDust Bag and FilterDust Bag and Filter

DUST BAG 5 PCS COMPACT GO COUPE 78602600 0 ○ ○ ○

Kefy Click & CleanKefy Click & CleanKefy Click & CleanKefy Click & Clean

Hubicová sada One 107414330 0 ● ● ●

Príslušenstvo pre vysokotlakové strojePríslušenstvo pre vysokotlakové strojePríslušenstvo pre vysokotlakové strojePríslušenstvo pre vysokotlakové stroje

Páska k uloženiu hadice 107414333 0 ● ● ●

Kombinované hubiceKombinované hubiceKombinované hubiceKombinované hubice

Kombi hubice HB15 One - click fit 128389013 0 ○ ● ○

Vysávače Nilfisk One
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Accessories Ref. no. Min.
required

One
DWPC13P08A
- �edo-b�l�

One
DBB10P05A -
tmav? modr�

One
DRB10E05A2 - ?

erven�

Kombi hubice HB38 One - click fit 128389011 0 ● ○ ●

Hubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrchHubice na tvrdý povrch

Hubice na pevn� povrchy One - click fit 128350251 0 ● ○ ●

Vysávače Nilfisk One


