PERSBERICHT

Nieuwe Kärcher T 7/1 Classic stofzuiger

Licht, stil en krachtig

Hoogstraten, 5 mei 2015 – Met een gewicht van amper 3,5 kg is de
nieuwe T 7/1 Classic stofzuiger van Kärcher compact en
eenvoudig in gebruik. Met een onderdruk van 230 mbar die een
hoge zuigkracht oplevert, en een bijzonder stille werking (63
dB(A)), voldoet het apparaat aan de hoge eisen van professionele
gebruikers. De stofzuiger is een economisch instapmodel voor
vloerreiniging,

in

het

bijzonder

voor

professionele

schoonmaakbedrijven en voor hotels.

Het lichte gewicht van de T 7/1 Classic maakt hem eenvoudig te
transporteren. Dankzij het ergonomische handvat kan men de
stofzuiger met één hand dragen, wat het schoonmaken van trappen
bijvoorbeeld aanzienlijk eenvoudiger maakt. Met zijn hoge zuigkracht
zorgt de T 7/1 voor een betrouwbare opname van vuil en dus ook voor
een ononderbroken, tijdbesparende werking. Het lage geluidsniveau
maakt deze stofzuiger vooral geschikt voor gebruik in geluidsgevoelige
omgevingen en tijdens openingsuren.

De standaard meegeleverde vliesfilterzak vangt bijna twee keer zoveel
stof op als een vergelijkbare papieren filterzak. De permanente
hoofdfilter is echter uitwasbaar, waardoor u een extra stofzak niet altijd
nodig heeft. Dat kan de kosten reduceren. De T 7/1 Classic wordt
geleverd met een vloermond geschikt voor zowel harde vloeren als
vloeren met tapijt.
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T 7/1 Classic
Vermogen (max.)

1 000 W

Zuigkracht

230 mbar / 23 kPa

Luchtverplaatsing

40 l/s

Tankinhoud

7,5 l

Lengte kabel

7,5 m

Geluidsniveau

63 dB(A)

Geluidsvermogensniveau

75 dB(A)

Afmetingen (l x b x h)

375x285x310 mm
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De T 7/1 Classic: een lichtgewicht stofzuiger die hoge prestaties
combineert met comfort.

Het ergonomische handvat maakt de stofzuiger draagbaar met één
hand, wat een job als het schoonmaken van trappen aanzienlijk
eenvoudiger maakt.

