
i-cover 1.0®

Nebulizador

Technical specifications

i-team competitor

Handle weight 1 kg 2.5 kg

Total product weight 7.5 kg 2.5 kg (ca

Working reach (to empty tank) 150 m2 100 m2

Running time battery 18 hours 4 hrs.

Dimensions (l x w x h) 30x23x27 cm 42x11x24 cm

Extras 2 tanks available, for 
changing during operation



i-cover
O i-cover 1.0 é um nebulizador avançado  

desenvolvido para tornar o seu trabalho de 

desinfeção rápido, eficiente e completo. No mundo 

após o COVID-19, é fundamental que atualizemos 

os nossos métodos de limpeza para que inclua um 

nebulizador desinfetante. Com o sistema exclusivo 

de bocal com código de cores  do i-cover 1.0,  vai 

saber sempre qual será o bocal mais indicado para 

usar em cada  superfície

Nebulizador a baterias 

Características
Nebulizador alimentado 
por baterias i-power 14 Li-
Ion

Bocal de nebulização leve

Tempo de limpeza mais 
rápido, melhor cobertura

4 bocais com código de 
cores para múltiplas 
aplicações

Ombro, costas, mão ou 
carrinho 



Seguro

Não é necessário utilizar 
calor. Variedade de 
líquidos ecológicos e 
seguros.

Fácil de usar

Quatro maneiras diferentes de 
transportá-lo: à mão, ombro, 
costas e com um carrinho. 
Isso garante um melhor 
controlo e excelente 
ergonomia para o utilizador.

Esvaziar o depósito 

Leva 10 minutos para esvaziar o 
depósito. Isso equivale a uma 
cobertura de 150 m2. Em 
comparação com os produtos 
concorrentes, que levam 9 
minutos, o que equivale a uma 
cobertura de 100 m2.

Bocais ajustados

Bocais múltiplos que 
proporcionam uma cobertura 
sintonizada.

Para objetos frágeis 
(papéis,monitores, teclados etc.) 
use o bocal roxo.

Para aplicações internas, use o 
bocal de nebulização fina 
verde .

Para a preparação de alimentos, 
use o bocal de nebulização 
médio laranja.

Para ambientes externos e 
paredes, use o bocal de 
nebulização grosso azul .

Ampla pulverização

Melhor cobertura devido aos 
bocais específicos. Um amplo 
ventilador de nebulização, 
gera uma limpeza mais rápida.

Reduz a utilização de 
líquidos

Nebulize de forma mais eficaz 
com menos líquidos. Isso faz 
com que cada gota seja 
aproveitada.
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GARANTIE

Especificações técnicas

i-team concorrência

Peso transportado / sentido 1 kg 2.5 kg

Peso total do produto 7.5 kg 2.5 kg (ca

Cobertura de trabalho (para esvaziar o depósito) 150 m2 100 m2

Autonomia com a bateria 18 hours 4 hrs.

Dimensões (l x w x h) 30x23x27 cm 42x11x24 cm

Extras 2 depósito disponíveis, 
para troca durante a 
operaçãoV
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