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Principais Caracteristicas

Baixo nível de ruído de 69 dB (A)* - permite a limpeza diurna.

Motor Eco com 900W permite reduzir o consumo em
25% com eficiência de limpeza.

Pesa apenas 5,2 kg * para fácil portabilidade.

Tem a melhor capacidade do reservatório da categoria, com 
10 litros do recipiente e saco de 8 litros.

Componentes recicláveis.

A máquina completa pode ser transportada com segurança e 
conforto com uma só mão.

Desenhado para ser simples e oferecer uma limpeza eficaz.

* Só máquina

Aspirador para uso diário profissional.

O Nilfisk VC300/VP300 eco é um aspirador, projetado para o trabalho do 

dia a dia. 

Ideal para a limpeza de escritórios, quartos de hotel, lojas e aplicações 

médias ou leves.

As máquinas Nilfisk têm excelente design com atenção especial dada a 

ergonomia e meio ambiente.

A capacidade do reservatório é a melhor da sua categoria o que significa 

menos troca de saco de pó.

O VC300/VP300 eco pesa apenas 5,2 kg tornando mais fácil o seu 

transporte.

O rótulo ECO VP300 eco é por oferecer uma redução em 25% no consumo de 

energia.

Características e detalhes sujeitas a alterações sem aviso prévio.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Descrição Unidades VP300 eco

COMPRIMENTO DO CABO

VOLTAGEM

FREQUÊNCIA

CLASSE DE PROTECÇÃO

POTÊNCIA

POTÊNCIA ASPIRAÇÃO TERMINAL TUBO

VAZÃO DO AR

VÁCUO NO BOCAL

PRESSÃO SONORA (BS 5415)

NÍVEL POTÊNCIA SONORA (IEC 704)

CAPACIDADE SACO PÓ

SUPERFÍCIE FILTRO PRINCIPAL

COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA

PESO

m

v

hz

IP

w

w

l/seg

KPA

dB(A)

dB(A)

Litros

cm²

cm

kg

10

110 ou 220

50-60

IP20

900

200

32

23

50

69

8

1.250

39.5x34x39

5.2

Facilidade no transporte Design superior

Nilfisk Equipamentos de Limpeza Ltda.
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