
i-scrub™ 21B

Menos 
esforço. 
Mais 
resultados.



Poupe tempo com a 
lavagem mecânica!

Disco de dupla ação com a flexibilidade 

para lavar áreas em posição vertical. 

Equipado com uma cabeça ajustável & 

360° de movimento livre. Com um motor 

potente que atinge 400 RPM utilizando 

dois discos, é um equipamento brilhante 

que permite lavar qualquer superfície com 

potência extrema. Pode administrar 

manualmente a solução através de um 

botão. Possibilidade de conversão num 

equipamento portátil para polimento, com 

uma tecnologia de bateria de li-ion para 

potência extrema.



360 graus de movimento
A cabeça ajustável com rotação de 
360º, é tão flexível que consegue 

limpar em qualquer ângulo, quer na 
horizontal, quer na vertical. Comece a 

lavar qualquer local.

Características 
chave

Doseador Manual
Administre manualmente a 

quantidade pretendida com o 
apertar de um botão. Deixe as 

áreas limpas da forma que 
pretende.

Cabeças de escova dupla
Equipamos o i-scrub 21B com 

cabeças de escova dupla para um 
poder mecânico superior.Limpeza 

em zonas estreitas, em áreas 
resistentes é agora possível.

Comandos centralizados
A altura do cabo telescópico 

ajustável é facilmente controlada 
com o punho. Todas as suas ações, 
interruptores e controles estão ao 

alcance através das pontas dos 
dedos.



Especificações Técnicas

Peso i-scrub 21b 3.2 kg

Peso i-scrub 21b handy 2.2 kg

Peso i-scrub 21b handy + saco 4.2 kg

Dimensões saco (c x l x a) 40 x 36 x 11 cm

Dimensões i-scrub 21b (c x l x a) 15x 25 x 915~1270 mm

22 x 9 x 15 cm

Potência 25W

Voltagem 12 V DC

Carregador de voltagem Disponível em 110, 115, 230, 240 V

Fonte de energia bateria i-power 7*

Bateria 14.4 V 6.6 Ah

Duração Li-ion 150 minutos 

Tempo de carregamento Li-ion 210 minutos

Velocidade das escovas 400 RPM

Nível de ruído W/O pump 72 dB

Nível de ruído W/T pump 73 dB

Área de limpeza 21 cm

Área mínima de espaço livre 95 mm 

Material ABS

Guarde todo o 
equipamento  & 
mantenha tudo 

junto!

*  Bateria e o carregador podem ser encomendados separadamente.
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Dimensões i-scrub 21 handy ( c x l x a)




