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Aspiração sem fios 
com um ótimo 
desempenho

O nome transmite confiança para o 
consumidor. O i-vac 9B surpreendeu 

todos os usuários com a sua mobilidade, 
design e potência comprovada. As 

baterias i-power 14 que alimentam o 
motor garantem um tempo de 

funcionamento mais longo do que outros 
aspiradores sem fio!



Características 
chave

Baterias i-power 14 
Sistema de duas aberturas para 
baterias, possibilita um tempo 

de duração de 40 minutos (uma 
bateria i-power 14) ou 80 

minutos (duas baterias i-power 
14). Agora já não está preso a 

cabos ou tomadas!

Motor de alta potência
O motor de alta potência alcança 
cerca de 80% (indicação) mais do 
que o poder de sucção dos outros 

aspiradores por cabo, sem a 
necessidade de estar preso a um 

único local.

Carregador inteligente
Sistema de gestão de bateria que 
nunca se sobrepõe para máxima 

longevidade. O sistema contém um 
indicador de percentagem 

integrado.  

Recarregue as suas baterias
As baterias i-power agora 

podem ser carregadas num novo 
carregador super inteligente. 

Carregue as suas baterias mais 
rápido do que nunca, assim está 

sempre operacional.

i-brush opcional
Esta ferramenta de piso extra agita 

simultaneamente o tapete e 
remove a sujidade e poeira. 

Alimentado a bateria.



i-brush

Precisa de potência extra para conseguir o trabalho 
bem feito? Com a ponta do tubo equipada com 
escovas rotativas desaparece todo o pó.   
• Controle se liga ou desliga as funções ao

alcance das mãos;
• Altura ajustável por um pedal;
• Luz LED para trabalhar em áreas mais escuras;
• Cabo telescópico com mangueira integrada.

Especificações Técnicas 

Peso 7 kg

Dimensão (c x l x a) 45 x 45 x 41 cm

Comprimento da mangueira 250 cm 

Capacidade 9L

Diâmetro dos acessórios   32 mm

Nível de ruído 58 dBA

Caudal de água / sucção 1250 mm

Fluxo de ar 40 L/seg

Aplicação Interiores, locias secos

Fonte de energia Baterias i-power 9 or 14*

Bateria i-power 9 24 V 8.8 Ah

Bateria i-power 14 25.2 V 14 Ah

Duração 1 bateria i-power 9 30 minutos

Duração 2 baterias i-power 9 60 minutos

Duração 1 bateria i-power 14 40 minutos

Duração 2 baterias i-power 14 80 minuteo

Tipo de carregador Externo

Carregador 110-240V , 50/60Hz

Material PP

A forma de filtragem neste equipamento pode ser 
melhorada comparativamente à “standard”, para HEPA 
ou ULPA. 
Peça a carta de opções. Disponível em encomendas 
superiores 20 ou100 unidades. Personalize o seu 
equipamento com o nome e logo da empresa.

Especificações técnicas
Voltagem DC 24v 

Peso 6.0 Kg 

Potência (Watt ) 180 W 

Material PP 

Nível de ruído 50 dB 

Diâmetro do acessório 32 mm 

Largura de limpeza 300 mm 

*Bateria e carregador podem ser encomendados separadamente.
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