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Batteridriven dammsugare 18V X2 LXT® perfekt vid
städning av mattor både på kontor och hotell
Makitas nya batteridrivna dammsugare DVC560 erbjuder en lika hög prestanda som dammsugare med
sladd. Det är praktiska funktioner, som 4-stegs justering av borstvalsens höjdjustering, som gör det
möjligt att dammsuga allt från trånga utrymmen till långa mattor. Dammsugaren erbjuder ett oavbrutet
arbetsflöde och ett lågt ljudläge för användning på kontor, hotell mm.
Erbjuder lika hög prestanda som dammsugare med sladd
DVC560 använder två 18V LXT®-batterier och två borstlösa motorer, varav en är avsedd för dammsugning och
den andra för att rotera borstvalsen. Dammsugaren ger ett maximalt luftflöde på 1,9 m³ / min och en max förseglat
sug på 12 kPa. Detta innebär att den erbjuder prestanda som är jämförbar eller till och med överlägsen dem med
sladdar.

Funktioner för multifunktionell användning
Dammsugaren har många praktiska funktioner för dammsugning av allt från trånga utrymmen till långa mattor.
Bland annat har den en 4-stegs justering av borstvalsens höjdjustering, en expanderbar slang plus rörsats och en
förmåga att luta kroppen upp till 90 grader. Dess låga ljudnivå ger en ljudnivå på endast 57 dB, vilket gör dammsugaren till ett praktiskt val för hem, kontor, hotell och mer.

Gör det möjligt att arbeta utan avbrott
Tack vare att DVC560 körs på två 18V LXT®-batterier erbjuder den en körtid på upp till 120 minuter med full batteriladdning. Den har en stor 5 l dammpåse som möjliggör ett oavbrutet arbetsflöde. Dammsugaren har också en
LED-arbetslampa som gör den bekväm att använda på mörka platser.
”Batteridriven, lång körtid, kraftfull och låg ljudnivå gör DVC560 till en perfekt matchning med andra professionella
dammsugare”, kommenterar produktchef Johan Söder.

Funktioner:
• Kapacitet: 5 l
• Kontinuerlig användning (min) w / BL1860B x2:
Max / Normal / Lågt brus: 30/60/120
• Max förseglad sug: 12 kPa
• Max luftflöde: 1,9 m³ / min
• Nettovikt: 8,3–9 kg
• Mått (LxBxH): 326 x 318 x 1146 mm

Beräknad säljstart
DVC560 finns ute för försäljning.

Makita Sverige Bergkällavägen 36A, Box 7049, 192 07 Sollentuna, Telefon 08- 50 58 19 00.

