
Snoerloos stofzuigen
- met krachtige, optimale prestaties

VP600 Battery





De Nilfisk VP600 Battery is een flexibele stofzuiger met 2 
motorstanden die uw productiviteit verhoogt dankzij de 
snoerloze mobiliteit en de looptijd tot 60 minuten. Met 
een laadtijd van slechts 40 minuten biedt deze machine u 
een continue schoonmaakperformance door te wisselen 
tussen twee 36V lithium-accu's. 

Wanneer u extra vermogen nodig hebt voor zwaardere 
schoonmaaktaken, hoeft u alleen maar de boostfunctie 
in te schakelen. De VP600 evenaart daarmee de beste, op 
netstroom werkende, stofzuigers. 

Gemakkelijk te verplaatsen zonder meteen naar een stop-
contact te moeten zoeken - en met het laagste geluidsni-
veau in zijn klasse - u zult zien dat de Nilfisk VP600 Battery 
een aantrekkelijke keuze is voor probleemloos en veilig 
schoonmaken in drukke omgevingen met veel gasten en 
bezoekers. Dit maakt deze machine ideaal voor toepassin-
gen zoals treinen, bussen, vliegtuigen, winkels, fast food 
restaurants, bioscopen en vergelijkbare locaties met stoe-
len, tafels en ander meubilair. 

• Hoge productiviteit met een looptijd tot 60 minuten op 
een volledig opgeladen accu 

• Snelle acculading binnen slechts 40 minuten maakt het 
mogelijk ononderbroken door te werken bij gebruik van 
twee accu's

• Uitstekende schoonmaakprestaties met power-boost 
functie voor de zwaardere schoonmaakklussen

• Accu-aangedreven stofzuigen biedt meer vrijheid en  
mobiliteit om vrijwel overal schoon te maken zonder 
direct afhankelijk te zijn van stopcontacten en zonder 
kabels mee te slepen of op te wikkelen

•  Veilige schoonmaakomgeving waarbij gasten of gebrui-
kers geen risico lopen om over een snoer te struikelen

• Beste geluidsdrukniveau in deze klasse van slechts 56 
dB(A) maakt schoonmaken overdag mogelijk

• Standaard HEPA H13 filter zorgt voor schone lucht voor 
de gebruiker en de omgeving

 

Nilfisk VP600 Battery
-flexibel stofzuigen

Gebruiksvriendelijke en gemakkelijk 
toegankelijke accessoires

HEPA H13-uitlaatfilter is standaard op alle 
VP600 Battery-varianten

Eenvoudige toegang tot accu maakt  
opladen en wisselen van accu tot een 
eenvoudige handeling
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Technische specifi caties

Omschrijving Eenheid VP600 Battery

eco / power boost

Artikelnummer 41600821

Spanning V 36

Batterijtype Lithium-ion

Nominaal vermogen W 650

Stroomverbruik W 190/485

Geluidsdrukniveau dB(A) 56/61

Geluidsniveau dB(A) 68/73

Zuigvermogen aan einde buis W 45/116

Luchtstroom l/sec. 21,7/26,7

Capaciteit stofzak l 10

Hoofdfi lter cm 2 2400

HEPA H13 cm 2 800

Lengte x breedte x hoogte mm 480x300x270

Gewicht (alleen machine) kg 7,2

Gewicht m. accu's kg 10

KENMERKEN:

Power boost •

HEPA H13-fi lter •

Stofzak (1 st.) •

Snel laden •


