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Op til 120 minutters driftstid

1 liter volumen

Støvfri og hygiejnisk tømning

Professionel støvsuger til 
spotcleaning

Inkluderet 2 batterier

Støvfri og hygiejnisk tømning

Professionel støvsuger til 

Inkluderet 2 batterierInkluderet 2 batterier

Numatic Quick 
Trådløs frihed. Støvfri.



120 minutters driftstid - 

trådløs frihed

Ekstra lang driftstid med op til 60 

minutter pr. batteri - to batterier 

medfølger i leveringen. 

Nemt skift - for maksimal 

ydeevne

Det aftagelige 25,2 V lithium-ion-

batteri er nemt at skifte og oplade.

Fleksibel brug og høj 

volumen

Forskelligt tilbehør giver en bred 

vifte af muligheder - den store 

kapacitet muliggør uafbrudt 

arbejde.

Let og praktisk 

Let, kompakt og ergonomisk for 

maksimal brugervenlighed og 

fleksibel brug.

Ergonomisk håndtag  

Aftagelig håndtagsforlænger for 

den bedste komfort ved længere 

brug.

Grundig rengøring

Fugemundstykke og 2-i-1 

kombimundstykke for grundig 

rengøring på højt niveau.

Nem opbevaring 

Takket være vægholderen med den 

integrerede opbevaring af tilbehør 

er det ligetil at oplade og gemme 

Numatic Quick væk på samme tid.

Numatic International GmbH

Fränkische Straße 15 – 19

D-30455 Hannover

Tlf: +45 31 64 08 08

info@numatic-online.dk
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Støvfri tømning

Nem og berøringsfri tømning 

med et enkelt klik.

Genbrugsmateriale 

Hver pod er lavet af op til 60% 

genbrugsmateriale. Og da 

CO²-kompensationen er blevet 

fordoblet, endda klimapositiv.

Høj kapacitet 

Takket være den store kapacitet på 1 liter skal 

Numatic Quick tømmes sjældnere - og kan 

dermed arbejde længere og uden afbrydelser.

Maksimal performance

Luftstrømmen komprimerer 

snavset, så der kan samles 

mere støv op.

Høj kapacitet 

Maksimal performanceHvorfor pods?

Tekniske data

Nominel spænding 25.2 V Driftstid 120 Min. (60 min. pr. batteri)

Kapacitet 1 L Opladningstid 2,5 timer

Motor 300 W Dimensioner (LxBxH) 270 x 240 x 1220 mm

Vægt 3.2 kg
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