Satisfazendo as Necessidades do Profissional

Aspirador de Pó à Bateria
CL100D
CL070D

Leve, e
com...

Alto
poder de
sucção

Leve e com alto poder
de sucção (14W)

Punho ergonômico com
prático gatilho liga/desliga

Leve

Movido a Bateria
Li-ion

CL100: 0,88kg

CL100D:
BL1013 (12V/1.3Ah)
Gancho

CL070: 0,81kg

CL070D:
BL7010 (7.2V/1.0Ah)

(com Bateria) (sem Bocal e Tubo)

Baixo Ruído 70dB

Pré-filtro aperfeiçoado

ideal para operação de limpeza silenciosa
em áreas residenciais.

Duas abas evitam que o
pré-filtro caia da máquina ainda
que o usuário a segure com o
pré-filtro posicionado para baixo
após remover a cápsula frontal
para eliminação da poeira.

Tubeira

Prática limpeza
do filtro
Tecido do sistema de
filtração permite
eliminar o pó
facilmente removendo
a cápsula. Saco de
papel descartável não
é necessário.

Limpeza de cantos
• Permite fácil limpeza
do chão sem bocal T.
• Evita que o tubo extensor oscile
durante o uso.

Acessórios

B o c a l T fácil de manobrar
• Junta articulada engenhosa sempre
mantém a cabeça do aspirador próxima
à superfície do chão até mesmo em
limpeza de locais apertados como
embaixo de sofás.
Junta articulada

• Acúmulo de poeira sobre e em volta do
rolo é reduzido pelos seguintes avanços:
· longa distância entre o limpador e os
rolos.
· ampla abertura em volta de cada rolo.
· rolo fixo ao eixo.
· redução de contato entre os rolos e o
chão.

Mangueira flexível

Filtro

Cód. 191496-7

Cód.443060-3

Pré-filtro
Cód.451208-3

Escova para prateleiras
Rolo

Limpador

Carregador DC10WB

Cód.191724-0
(Para limpeza suave
proporcionada
pela escova leve)

Escova redonda
Cód. A-37471

Tempo de carga
BL1013: aprox. 50 minutos
BL7010: aprox. 30 minutos

Carregador DC07SA
(apenas paraCL070D)
Tempo de carga
BL7010: aprox. 30 minutos

Aspirador de Pó a Bateria CL100D / CL070D
Capacidade
Corrente de ar máxima
Uso contínuo (minutos)
Máx. sucção selada (coluna de água)
Dimensões (C x L x A)
Peso
Voltagem

CL100D
600mL
1.2m3 / min
12
1.8kpa (180mmH2O)
454 x 103 x 150mm (17-7/8” x 4-1/16” x 5-7/8”)
0,88kg (1.9lbs)
10.8V

CL070D
600mL
1.2m3 / min
8
1.8kpa (180mmH2O)
454 x 103 x 142mm (17-7/8” x 4-1/16” x 5-5/8”)
0,81kg (1.8lbs)
7.2V

Acessórios que acompanham a máquina: Carregador, Bateria, Conj. de bocais, Tubeira, Tubo, Filtro (montagem de fábrica),
Pré-filtro (montagem de fábrica)
*Peso conforme Procedimento EPTA-01/2003 Os acessórios que acompanham a máquina e as especificações técnicas podem variar conforme região ou país, assim como podem ser alterados sem aviso prévio. Imagens ilustrativas.
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