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Lavadora Aspiradora Ghibli Fr 30 E 45 Electrica
 

 

 
 
  

Descrição

 

GHIBLI 30 E 45 representa algo único no mercado de
limpeza. Primeiro de tudo o novo design, o que torna G
aHIBLI 30 E 45 uma obra-prima da estética e ergonomia.

Em seguida, 30 litros de capacidade do tanque, e acima
de tudo, um conjunto completo de soluções que fazem a
GHIBLI 30 E 45 apropriado para qualquer ambiente e de
superfície:

• 2 rodas giratórias fechada para o principal rodas do
eixo, para a capacidade de manobra e controle máximo

• Rodo compacto: Apenas 65 cm, ajustável, para
excelentes resultados de secagem.

• Um conjunto completo de filtros para proteger os
componentes principais e dá à GHIBLI 30 E 45
confiabilidade máxima.

É uma mistura perfeita da estética moderna e funcional e
de alta tecnologia, para cumprir da maneira mais rápida e
melhor qualquer tarefa de limpeza em áreas pequenas e
médias.

Agora ainda mais confiável graças ao novo sistema de
sensor de toque. GHIBLI 30 E 45 pode ser movido e
controlado usando apenas o polegar: intuitiva, amigável e
confiável. GHIBLI 30 E 45 é a versão elétrica, com um

   
Características

Marca CUBOHOTEL

Categoria Auto
Lavadores
Eléctricas

 
 

Preço

Preço 3.995,04 €

S/Iva 3.248,00 €
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cabo de 15 metros padrão.

Características:

• Máquina Elétrica

• Tipo de Tracção: Manual

• Largura de trabalho: 43 cm

• Área de Aspiração: 65 cm

• Rentabilidade Trabalho: 1720 m2/h

• Depósito de água limpa: 33 lts

• Depósito de água suja: 30 lts

• Motor de aspiração: 835W

• Dimensões: 121 x 56 x 102 cm

• Peso: 71 kgs

Inclui:

• Máquina base

• Escova de Pavimentos

• Cabo Elétrico

Para mais informações consultar a ficha técnica.
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