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Billedet kan variere fra den valgte model

Med en Nilfisk Combi Washer kan du nu støvsuge og vaske klinker og
hårde trægulve i samme arbejdsgang. Spar tid uden at gå på kompromis
med renlighed og hygiejne i dit hjem ved et fjerne vådt og tørt snavs på
samme tid.
Støvsugning og gulvvask i samme arbejdsgangStøvsugning og gulvvask i samme arbejdsgangStøvsugning og gulvvask i samme arbejdsgangStøvsugning og gulvvask i samme arbejdsgang
Hold dit hjem sundt og hygiejnisk, samtidig med at du sparer tid med
støvsugning og gulvvask i samme arbejdsgang. Vores Nilfisk Combi
Washer er designet til at fjerne vådt og tørt snavs på klinker og hårde
trægulve uden at skulle skifte maskine. Det giver dig 100 %
bekvemmelighed og rengøring i én og samme arbejdsgang.
Når du kun skal støvsuge, kan du bruge din Combi Washer uden væske
for hurtig fjernelse af tørt støv og snavs. Med en Combi Washer kan du
støvsuge og vaske samtidig og dermed få fjernet både vådt og tørt snavs,
så du får et hygiejnisk hjem. Perfekt til familier med børn og kæledyr, der
har brug for fleksibiliteten ved våd og tør rengøring i én maskine.
Nem at rengøre og vedligeholde.
Kan bruges på klinker og hårde trægulve.
Støvsugning og vask med én og samme maskine.
7 meter langt strømkabel

• Udviklet til grundig rengøringUdviklet til grundig rengøringUdviklet til grundig rengøringUdviklet til grundig rengøring – støvsug og vask klinker og hårde trægulve i samme arbejdsgang, hurtigt og hygiejnisk.
• Pladsbesparende design Pladsbesparende design Pladsbesparende design Pladsbesparende design – kan bruges som støvsuger eller kombineret støvsuger og gulvvasker for at spare plads.
• Nilfisk-kvalitet Nilfisk-kvalitet Nilfisk-kvalitet Nilfisk-kvalitet – designet til hurtig rengøring, men stadig nem at rengøre og vedligeholde.
• Tør og våd rengøring Tør og våd rengøring Tør og våd rengøring Tør og våd rengøring – fjerner både vådt og tørt snavs, uden at du skal bruge to forskellige maskiner.

● Standardudstyr

Model COMBI -
GULVVASKER

COMBI+ -
GULVVASKER

Ref. nr. 128390050 128390053

PRODUKT EGENSKABER

Poseløs støvsuger ● ●

Ergonomisk håndtag ● ●

Vaskbart filter ● ●

Turbo børste ● ●

Easy Park ● ●

Hastighedsindikator ● ●

Vandtank ● ●

Tekniske specifikationer COMBI -
GULVVASKER

COMBI+ -
GULVVASKER

Farve White White

Stiktype EU EU

Cord length (ft) 7 7

Spænding (V) 220 - 240 220 - 240

Frekvens (Hz) 50 / 60 50 / 60

Max. effekt (W) 450 450

Arbejdsradius (m) 8 8

Støvsugere Nilfisk Combi Washer
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Tekniske specifikationer COMBI -
GULVVASKER

COMBI+ -
GULVVASKER

Vandtemperatur v./ max. vand (°C) Max. 60 Max. 60

Beholdervolumen (l) 0,525 / 0,55 0,525 / 0,55

Længde (cm) 116 116

Vægt (kg) 5,1 5,1

● Standardudstyr, ○ Ekstra tilbehør, □ Udstyr til installation

Tilbehør Ref. nr. Min.
nødvendig

COMBI -
GULVVASKER

COMBI+ -
GULVVASKER

RengøringsmidlerRengøringsmidlerRengøringsmidlerRengøringsmidler

GULVRENS - FLISER / LINOLEUM - 500 ML 125300429 0 ○ ○

GULVRENS - TRÆ - 500 ML 125300430 0 ○ ○

GULVRENS - UNIVERSAL - 500 ML 125300428 0 ○ ○

TilbehørskitTilbehørskitTilbehørskitTilbehørskit

THE COMBI WASHER ACCESSORY KIT - 3 128351582 0 ○ ○

THE COMBI WASHER ACCESSORY KIT - 6 128351581 0 ○ ○

Støvsugere Nilfisk Combi Washer


