
Ledningsfri støvsugning
– i sin bedste og mest effektive form

VP600 Battery





Nilfisk VP600 Battery er en fleksibel støvsuger med to 
hastigheder, der styrker din produktivitet takket være dens 
ledningsfri mobilitet og en driftstid på op til 60 minutter. 
Takket være opladningstiden på kun 40 minutter, kan 
du gøre rent uden afbrydelser ved at skifte imellem to 
36-volts litiumbatterier. 

Når du står over for en vanskelig rengøringsopgave og har 
brug for ekstra kraft, aktiverer du blot boost-funktionen, 
hvorefter VP600 Battery præsterer på linje med de støv- 
sugere, der får strøm fra elnettet. 

Eftersom Nilfisk VP600 Battery er let at komme omkring 
med og ikke har brug for stikkontakter – og desuden  
imponerer med det laveste lydniveau i sin klasse – vil du 
hurtigt opdage, at den er et oplagt valg til problemfri og 
sikker rengøring af travle områder med mange mennesker. 
Det betyder, at støvsugeren er som skabt til brug i tog, 
busser, fly, butikker, fastfoodrestauranter, biografer og 
lignende steder med borde, stole og andre forhindringer. 

·  Høj produktivitet med op til 60 minutters driftstid  
på et fuldt opladet batteri 

·  Hurtig opladning af batteriet på kun 40 minutter  
giver mulighed for at gøre rent uden afbrydelser  
ved hjælp af to batterier

·  Fremragende rengøringsevne med boost-funktion  
til særligt vanskeligt snavs

·  Batteridrevet rengøring giver større mobilitet og  
frihed til at gøre rent stort set hvor som helst uden  
behov for stikkontakter og ledninger, der trækkes  
efter støvsugeren og skal rulles op igen

·  Mere sikker rengøring uden risiko for, at gæster  
eller brugeren selv falder over ledningen

·  Klassens bedste lydtryksniveau på kun 56 dB(A)  
åbner mulighed for mere omkostningseffektiv  
rengøring i dagtimerne

Nilfisk VP600 Battery
– fleksibel støvsugning

Brugervenligt tilbehør, der er nemt at komme tilHEPA H13-filteret er standard på alle VP600 
modeller

Nem adgang til batteriet gør det let og ligetil  
at oplade og udskifte det
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Tekniske specifi kationer

Beskrivelse Enhed VP600 Battery

eco/boost-funktion

Varenr. 41600821

Spænding V 36

Batteritype Lithium Ion

Nominel effekt W 650

Strømforbrug W 190/485

Lydtryksniveau dB(A) 56/61

Lydeffektniveau dB(A) 68/73

Sugeeffekt ved mundstykke W 45/116

Luftmængde l/sek. 21,7/26,7

Kapacitet, støvsugerpose l 10

Hovedfi lter cm2 2400

HEPA H13 cm2 800

Dimensioner L x B x H cm 48 x 30 x 27

Vægt (kun støvsuger) kg 7,2

Vægt med batteri kg 10

EGENSKABER:

Boost-funktion •

HEPA H13-fi lter •

Støvsugerpose (1 stk.) •

Hurtig opladning •
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