
1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BÊN NRV 200-22

 Máy hút bụi dạng nhỏ có bánh xe đẩy 
 thuận tiện cho việc di chuyển  
 dùng trong gia đình, văn phòng,
 khách sạn, nhà xưởng…
 Phụ tùng: Kit A1 (3 ống nối bằng inox,
 1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn chổi tròn, 
 1 đầu gài hút bàn ghế.)
 Công suất: 1.200 W (1 motor)
 Dung tích: 9 lít
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
 Sức hút: 2.600 mm
 Sức gió: 45 lít/giây
 Trọng lượng: 6,9 kg
 Kích thước: 355 x 355 x 415mm

 
    Đặc Điểm

1000W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ AT-20

1200W MÁY HÚT BỤI CÔNG NGHIỆP KHÔ, ƯỚT AT-30

1100W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN RSV-200 

 
  Máy hút bụi công nghiệp khô ướt AT - 20
  Công suất motor: 1.000 W
       Loại motor hút: 2 tầng
               Hệ thống làm mát : tuần hoàn
                                                                              Áp lực hút: 1800 mm H2O
                                                                              Lưu lượng hút: 48 lít/giây
                                                                              Dung tích bình chứa: 20 lít
                                                                              Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
                                                                              Ống nối bằng thép không gỉ
                                                                              Di chuyển dể dàng trên xe kéo
                                                                              Ống hút bụi và phụ kiện: 36 mm
                                                                              Chiều cao: 62 cm
                                                                              Chiều rộng: 34.5 cm
                                                                              Xuất xứ: Amtek
                                                                              Lắp ráp tại Singapore
                                                                              Bảo hành: 6 tháng

 
Máy hút bụi công nghiệp khô, ướt 
AT - 30 Wet & Dry
Công suất motor: 1.200 W
Loại motor hút: 2 tầng
Hệ thống làm mát : tuần hoàn
Áp lực hút: 2.000 mm H2O
Lưu lượng hút: 53 lít/giây
Dung tích bình chứa: 30 lít
Điện thế sử dụng: 220 V~ 50 Hz
Ống nối bằng thép không gỉ
Di chuyển dể dàng trên xe kéo
Ống hút bụi và phụ kiện: 40 mm
Chiều cao: 84 cm
Chiều rộng: 34.5 cm
Xuất xứ: Amtek
Lắp ráp tại Singapore
Bảo hành: 6 tháng

 Máy hút bụi đeo lưng, thiết kế gọn nhẹ,
 không ồn, thích hợp sử dụng
 ở những nơi có nhiều đồ đạc, 
 chật hẹp như xe lửa, máy bay, tàu,
 xe buýt, rạp hát, quán café…
 Hút bụi, mạng nhện trên vách,
 trần nhà xưởng…
 Phụ tùng: Kit A30A (3 ống nối bằng inox, 
 1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn,
 thảm, 1 bàn chổi tròn, 1 co nối)
 Công suất: 1.100 W (1 motor)
 Dung tích: 9 lít
 Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
 Sức hút: 2.400mm
 Lưu lượng hút: 40 lít/giây
 Trọng lượng: 6,3 kg
 Kích thước: 500 x 360 x 250 mm

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

 
    Đặc Điểm

AMT-030-012

MIS-200-563 

Mã đặt hàng

Mã đặt hàng

1200W MÁY HÚT BỤI SIÊU BỀN NQS 350B-22 

Máy hút bụi công nghiệp không ồn
dung tích trung bình, thân máy bằng sắt,
có giàn xe đẩy thuận tiện khi di chuyển
dùng trong văn phòng công ty, khách sạn,
bệnh viện, nhà xưởng với diện tích nhỏ…
Phụ tùng: Kit A1 (1 ống nối inox,
1 ống nhún đen hút bụi, 1 bàn hút bụi sàn
và thảm, 1 ống hút kẹt, 1 đầu hút tròn,
1 đầu gài hút bàn ghế)
Công suất: 1.200 W (1 motor)
Dung tích: 14 lít
Điện thế sử dụng: 230V AC 50/60 Hz
Sức hút: 2.600 mm
Sức gió: 45 lít/giây
Trọng lượng: 11,7 kg
Kích thước: 395 x 350 x 560 mm

 
    Đặc Điểm

WWW.SIEUTHITHIETBI.VN - THIẾT BỊ VỆ SINH CÔNG NGHIỆP

AMT-020-011 

Mã đặt hàng

1200W MÁY HÚT BỤI D27900K
 

- Công suất: 1.200 W
- Lưu lượng dòng khí: 4.020 lít/phút
- Dung tích: hút bụi khô: 27 lít
  hút bụi ướt: 14 lít
- Ống hút: 4mm x 35 mm
- Kích thước: 420mm x 525mm
- Trọng lượng: 7,5 kg

 
    Đặc Điểm

DEW-279-033 

Mã đặt hàng

MIS-350-564 

Mã đặt hàng

MIS-200-565  

Mã đặt hàng

Tất cả giá của sản phẩm đã bao gồm thuế VAT

HÃY TRUY CẬP WEBSITE :WWW.SIEUTHITHIETBI.VN ĐỂ ĐƯỢC THÔNG TIN TỐT NHẤT K-03
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