
TASKI AERO 15 Power
Profesjonalny odkurzacz do pracy na sucho z silni-
kiem o mocy 800 W i filtrem HEPA H13

Odkurzacze TASKI AERO 15 Power by zapewnić maksymalną wydajność 
pracy oraz doskonałe efekty czyszczenia, zostały stworzone z użyciem naj-
nowocześniejszej technologii oraz wyposażone w super wydajny silnik o mo-
cy 800 W. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu w nich opatentowanej technologii 
wyciszania, emitują bardzo niski poziom hałasu, są ultra ciche. Są to urządze-
nia proste w obsłudze, gdzie akcesoria typu: kabel zasilający, czy też filtry o-
perator może samodzielnie zdemontować i zamocować ponownie lub wymie-
nić na nowe, bez konieczności użycia jakichkolwiek narzędzi.

TASKI AERO 15 Power to: 
• wydajność i ergonomia pracy;
• doskonała siła ssania;
• opatentowana technologia wyciszania TASKI;
• filtr HEPA H13 i płaska dysza ssąca jako standardowe wyposażenie;

Wydajność i ergonomia pracy
TASKI AERO 15 Power to odkurzacz do pracy na sucho zapewniający wy-
soką wydajność pracy. Wydajność została podniesiona poprzez zwiększe-
nie siły ssania oraz dodanie płaskiej dyszy ssącej. Odkurzacz ten został 
stworzony zostały z myślą o osobach pracujących z ich użyciem przez wiele 
godzin dziennie. Wbudowana w górną pokrywę rączka pozwala na wygodne 
przeniesienie odkurzacza w nowe miejsce, a osłona na kabel zasilający sta-
nowiąca integralną część pokrywy, znacząco ułatwia jego zwinięcie. Ponad-
to, udogodnienia typu: włączanie / wyłączanie odkurzacza stopą, wskaźnik
napełnienia worka oraz szeroki asortyment dodatkowych akcesoriów, zape-
wniają wysoki komfort pracy dla operatora. Przemyślana budowa i zastoso-
wanie innowacyjnych rozwiązań konstruktorskich to znaczące zwiększenie 
ergonomii pracy oraz prosta i szybka obsługa urządzenia.
TASKI AERO 15 Power w standardzie wyposażony jest w zestaw dodatko-
wych dysz czyszczących (dysza do kurzu i dysza szczelinowa), które zosta-
ły wbudowane w tylną część odkurzacza (stanowią jego integralną część), 
dyszę ssącą płaską oraz filtr HEPA H13.

Doskonała siła ssania, wytrzymałość 
TASKI AERO 15 Power to odkurzacz o dużej sile ssania i mocy, by sprostać 
najcięższym wyzwaniom. Nowa metalowa rura i metalowa rękojeść w połą-
czeniu z nowym sposobem przepływu powietrza oraz płaską dyszą ssącą 
zapewniają wysoką siłę ssania i doskonałe efekty odkurzania podłóg. W re-
zultacie, odkurzacze te generują oszczędności przy zużyciu energii oraz za-
pewniają mniejszą emisję CO2, bez negatywnego wpływu na jakość czy-
szczenia.
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Opatentowana technologia wyciszania TASKI
Odkurzacze te dzięki zastosowaniu w nich opatentowanej technologii wyciszania TASKI, emitują bardzo niski poziom hałasu, są ultra 
ciche tak, by można je było stosować w każdym obiekcie, o każdej porze. Są to urządzenia idealne do zastosowania w obiektach uży-
teczności publicznej, w sektorze hotelarskim, firmach sprzątających, jak i obiektach służby zdrowia.

Filtr HEPA H13 i płaska dysza ssąca jako standardowe wyposażenie
Filtry HEPA to wyższy poziom filtracji, by zapewnić czystsze powietrze w pomieszczeniach, w których, na co dzień przebywamy i od-
dychamy. Odkurzacze TASKI AERO 15 Power standardowo dostarczane są wraz z filtrami HEPA typu H13 i płaską dyszą ssąca, za-
pewniając optymalną wydajność oraz jakość powietrza.

 Parametry techniczne 
Pojemność zbiornika
Rodzaj worka
Nominalny pobór mocy
Napięcie
Waga

 

15 L
papierowy / fizelinowy
800 W
220/240 V
7,3 kg  (9 kg z akcesoriami)

Długość przewodu zasilającego

Długość węża ssącego
Rura ssąca
Szerokość dyszy ssącej
Wymiary

Klasa bezpieczeństwa

12,5 m

2,2 m
metalowa, teleskopowa
280 mm 

426 x 313 x 390 mm

II

Poziom hałasu (A ważony) 55 dB(A) Filtr HEPA tak, stardardowe wyposażenie
Poziom hałasu
Siła ssania 

 

65 dB
22,5 kPa

Certyfikaty deklaracja zgodności CEMaksymalny przepływ powietrza 38 l / sek.

Okres gwarancji 12 miesięcyIlość stopni filtracji 3
Zasięg czyszczenia 16 m

Klasa wodoszczelności IPX0

Odkurzacz z zestawem akcesoriów niezbędnych do pracy
7524941  TASKI AERO 15 Power     (urządzenie kompletne, gotowe do pracy, z jednym workiem fizelinowym w środku i dyszą ssącą płaską 7524291)

 
Akcesoria dodatkowe, możliwe do zastosowania
7524288  TASKI AERO 8/15 worki fizelinowe 10 szt.
 7524289  TASKI AERO 8/15 worki papierowe 10 szt.
7524290  TASKI AERO dysza ssąca (plastikowa z rolką) 

  
 7524291  TASKI AERO dysza ssąca płaska  (plast.obudowa + metal.spód) 

7524822  TASKI AERO 8/15 filtr HEPA H13

7524292  TASKI AERO dysza ssąca ultra płaska 32 mm (z kółkami)
7524293  TASKI AERO dysza ssąca Turbo (szczot.walc, ust.przepływu.pow.)
 

7524303  TASKI AERO filtr zewnętrzny 10 szt.

7524305  TASKI AERO tkanina filtracyjna fizelinowa 5 szt.

7523355  Dysza do twardych podłóg pomarań.32 mm (z włosiem, kółkami)
 

7524994  TASKI AERO rękojeść metalowa seria II

7524992  TASKI AERO złączka plastikowa rękojeści do węża seria II

7524296  TASKI AERO rura metalowa (1część) 32 mm
7524993  TASKI AERO rura metalowa, teleskopowa 32 mm seria II

7524944  TASKI AERO zestaw akces. (7524992+7524993+7524994)

7524297  TASKI AERO wąż ssący 2,2 m

7524298  TASKI AERO wąż ssący 4,5 m
7524465  Przewód zasilający 16,5 m

7524301  TASKI AERO dysza do kurzu 32 / 38 mm

7524299  TASKI AERO zestaw dysz (szczelinowa i do kurzu) 32mm 
  7524300  TASKI AERO dysza szczelinowa 32 / 38 mm

7524302  TASKI AERO dysza do tapicerki 32 / 38 mm
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