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Nilfisk Quick Cleaner er den raskeste og letteste måten å fjerne litt smuss. Den lille størrelsen kommer til nesten overalt for å fjerne støv og smuss.
Og med opptil 15 minutters lading, vil du mangle steder å gjøre rent før du mangler batterikraft. Nilfisk Quick Cleaner er en perfekt partner for å holde
hjemmet rent.
Quick Cleaner er designet for å håndtere mindre mengder smuss og er den hurtigste måten å gjøre rent hjemme. Trådløs, lett og portabel – Quick
Cleaner har du får hånden på dager hvor det å rengjøre i boligen føles som en konstant kamp. Den lille størrelsen kommer lett til og fjerner smuss og
støv på trange plasser. Rundt bordbein, under møbler eller bak dem – Quick Cleaner kommer til overalt.
En lading gir opptil 15 minutter med kraftig rengjøring og en praktisk batteriindikator viser når det er på tide å lade igjen. Quick Cleaner kommer i tre
størrelser: 20V, 28V og 36V for å levere nok kraft til å fjerne selv det vanskeligste smusset. Inkludert tre (3) tilbehør: Kombimunnstykke og børste,
møbelmunnstykke og justerbar børste.

Ikke nødvendig å trekke frem en stor støvsuger for å fjerne smuss og støv.
Så liten at den kan lagres nesten overalt.
Perfekt til hjem med kjæledyr eller små barn.
Holder opptil 0,6 liter med smuss eller støv.

• Perfekt for å fjerne mindre mengder smussPerfekt for å fjerne mindre mengder smussPerfekt for å fjerne mindre mengder smussPerfekt for å fjerne mindre mengder smuss – liten og lett og perfekt til å fjerne små mengder smuss og komme til på trange steder.
• Holder lengeHolder lengeHolder lengeHolder lenge – opp til 15 minutters batteritid og 0,6 l støvbeholder gjør at du kan rengjøre det hele uten å stoppe for å lade eller skifte

støvbeholder.
• Nilfisk Quality Nilfisk Quality Nilfisk Quality Nilfisk Quality – designet til å levere hurtig rengjøring, samtidig som den er enkel å holde ren og vedlikeholde.
• Laget for din livsstilLaget for din livsstilLaget for din livsstilLaget for din livsstil – kommer i tre forskjellige størrelser (20V, 28V og 36V) for at du kan velge akkurat den rengjøringskraften du har bruk for.

● Standard equipment

Model
Quick 20V White
Q200WHI utan

tilbehør

QUICK 28VMAX
BLUE WITH ACC.

EU

QUICK 36VMAX
BLACK WITH ACC.

EU

Ref. no. 128390016 128390017 128390018

PRODUCT FEATURES

Klikk av-på børste ● ●

Av/på indikator ● ● ●

Tilbehør integrert

Møbelmunnstykke som standard ●

Poseløs maskin ● ● ●

Ergonomisk håndtak ● ● ●

Vaskbart filter ● ● ●

Utvidbar spalte ●

Batteriindikator ● ● ●

Auxiliary Charging Cable ● ● ●

Technical specifications
Quick 20V White
Q200WHI utan

tilbehør

QUICK 28VMAX
BLUE WITH ACC.

EU

QUICK 36VMAX
BLACK WITH ACC.

EU

Farge White Blue Black

Plugg type EU EU EU

Spenning/frekvens (V/Hz) 230-240 / 50-60 230-240 / 50-60 230-240 / 50-60

Batterikapasitet (min.) Up to 10 Up to 12 Up to 15

Maks. effekt (W) 115 170 170
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Technical specifications
Quick 20V White
Q200WHI utan

tilbehør

QUICK 28VMAX
BLUE WITH ACC.

EU

QUICK 36VMAX
BLACK WITH ACC.

EU

Batterikapasitet (mAh) 1950 1950 1950

Batteritype Li-on Li-on Li-on

Batterieffekt (V) 20max 28max 36max

Ladetid (t) Up to 3 Up to 3 Up to 4

Tankkapasitet (l) 0.6 0.6 0.6

Mål, L x B x H (cm) 35 X 12 X 11 35 X 12 X 11 35 X 12 X 11

Vekt (kg) 1.2 1.35 1.45

● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories Ref. no. Min.
required

Quick 20V
White

Q200WHI utan
tilbehør

QUICK
28VMAX

BLUE WITH
ACC. EU

QUICK
36VMAX

BLACK WITH
ACC. EU

TilbehørskitTilbehørskitTilbehørskitTilbehørskit

SPECIAL NOZZLE KIT FOR EASY AND QUICK 128389276 0 ○ ○ ○
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