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Profesjonalny, szczotkowy odkurzacz pionowy 

TASKI jet 38 to:
• siła i wydajność;
• wszechstronność;
• lepsza jakość powietrza;
• ergonomiczny i łatwy transport;

Siła i wydajność
Zastosowanie w TASKI jet 38 systemu dwóch niezależnych silników, 
zapewnia dużą wydajność w przepływie powietrza oraz efektywną pra-
cę szczotki walcowej. Dzięki temu uzyskujemy lepszy efekt czyszczenia 
oraz wyglądu odkurzonych wykładzin. TASKI jet 38 jest lekkim i łatwym
w obsłudze odkurzaczem, który zapewnia doskonałą ergonomię pracy.

Wszechstronność
TASKI jet 38 można używać także w pozycji poziomej do czyszczenia 
powierzchni trudno dostępnych np. pod meblami, łóżkami. Dzięki za-
stosowaniu elastycznego węża ssącego, teleskopowej rury oraz akceso-
riów łatwo odkurzysz powierzchnie ponad podłogami. Regulowany na-
cisk szczotki pozwala na sprawne i wydajne wyczyszczenie wykładzin
tekstylnych o różnej grubości. 

Lepsza jakość powietrza
TASKI jet 38 posiada5-stopniowy system filtracji składający się z po-
dwójnego filtra papierowego, filtra zabezpieczającego silnik, filtra wy-
dmuchiwanego powietrza oraz węglowego filtra szczotki. Dodatkowo
można podłączyć filtr Hepa.

Ergonomiczny i łatwy transport 
TASKI jet 38 posiada uchwyt regulowany w dwóch pozycjach, dzięki 
czemu użytkownik może odpowiednio dopasować urządzenie do pracy. 
Niewielka waga odkurzacza pozwala na szybką obsługę, komfortową 
pracę oraz swobodne manewrowanie.
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Parametry techniczne 

Szerokość pracy 38 cm Wymiary 26 x 38 x 120 cm

Pojemność worka 4 L Długość przewodu 10 m

Waga 7,8 kg Obroty szczotki 5 000 obr./min.

Poziom hałasu (A ważony) 69 dB(A) Regulacja szczotki regulacja 1-10 mm

Poziom hałasu 81 dB Filtracja 5-stopniowa

Nominalny pobór mocy 900 W Klasa bezpieczeństwa II

Siła ssania 16 kPa Certyfikaty deklaracja CE, test CB

Maks. przepływ powietrza 45 l / sek.

Produkt Numer SKU

TASKI jet 38

Dodatkowe informacje o właściwościach urządzenia

Praktyczne akcesoria:  Dysze umocowane z boku urządzenia,  są zawsze w zasięgu ręki użytkownika.

Ergonomiczny uchwyt:  Ergonomiczna, regulowana rączka w połączeniu z teleskopową rurą zapewnia duży komfort pracy.
 Łatwa obsługa:  Podczas niewłaściwego zamontowania szczotek bądź przepełnienia się worka z kurzem, zapalają się kontrolki 

ostrzegawcze. Do wymiany szczotki nie są potrzebne żadne klucze. 

Trwałość, wytrzymałość:   Obudowa odkurzacza wykonana jest specjalnego tworzywa ABS, wytrzymałego na uderzenia.

Akcesoria, części dodatkowe 

Dysza do grzejników 4080220

Dysza do tapicerki 4080230

Worek papierowy podwójny (10 szt.) 8502160

Filtr silnika (5 szt.) 8503640

Micro-filtr wydmuchiwanego powietrza (5 szt.) 8505110

Filtr Hepa 8505180

TASKI Tapi deo (odświeżacz powietrza w granulkach;   opakowanie:  karton -  40 saszetek) 100863249

Okres gwarancji 12 miesięcy
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