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Een combinatie stoomreinger en stofzuiger die multifuntioneel in te zetten is in zowel huishouden als midden en kleinbedrijf. Deze machine heeft onder meer het grote voordeel dat u zijn mogelijkheden zowel afzonderlijk (stoomreinigen of stofzuigen) als gecombineerd kunt toepassen. Het vuil dat wordt los gestoomd, kunt u dan direct wegzuigen.

Koelvitrines, werktafels, vloeren, tegelwanden, afzuigkappen in winkels, voedselkramen of horecagelegenheden worden grondiger gereinigd dan met traditionele schoonmaakmethoden. Ideaal voor mensen met stenen vloeren en dieren.

Behalve als stoomreiniger of als zuiger-reiniger, doet de Robby Magic ook perfect zijn werk als volwaardige stofzuiger (vermogenskeuze 700, 900 en 1100 Watt).
Een belangrijk voordeel: geen gedoe meer met stofzakken want alle stofdeeltjes in de opgezogen lucht belanden in het waterfiltersysteem en worden meteen onschadelijk gemaakt. Alleen schone lucht verlaat de Robby Magic.

Overigens is de Robby Magic ook heel handig te gebruiken als waterzuiger. Wanneer er bijvoorbeeld met water, mayonaise of milkshake is gemorst, kunt u dit met de Robby Magic heel eenvoudig verwijderen. De Roby Magic heeft een kleine opwarmtank die automatisch water overneemt uit de reservetank. De opwarmtijd is daardoor 3 à 4 minuten. En dat werkt beduidend sneller dan bij gewone stoomreingers. Dankzij de opwarmtank (boiler) en de reservetank kunt u continue met de Robby Magic werken, want de reservetank kan op elk moment worden bijgevuld.

Technische gegevens Artikelnummer :   000015555   
    Vermogen :   2*1100 Watt, de zuigmotor is regelbaar (700-900-1100 Watt)  
    Stoomdruk :   4,5 bar   
    Boilertemperatuur :   150 °C   
    Bruikbaar volume :   n.v.t.   
    Gebruiksduur :   continue   
    Gewicht :   circa 10,8 kilo   
    Afmetingen (cm) :   43*32*35 (l*b*h)   
    Temperatuurbegrenzing :   165 °C   
    Drukbegrenzing :   5,5 bar   
    Stoomregeling :   Traploos   
    Aansluiting voor strijkijzer :   ja   
    snoerlengte :   5 meter   
    slanglengte :   2,2 meter   
      
Voor de een actuele prijs kijkt u in onze webwinkel op webshop.knol.com   
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