Scan & Play

Klar til brug
Nilfisk Smart pakken indeholder alt, hvad du behøver
til din vinduesvask: Nilfisk Smart vinduesvasker med lithiumbatteri, sprayflaske, mikrofiber klud, koncentreret glasrens og
bælteclips - lettere bliver det ikke.

Ekstra tilbehør

170 mm skraber, der gør det muligt at
vaske f.eks. blyindfattede ruder og
andre snævre flader
500 ml glasrens, specielt udviklet til vinduesvask
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Forlængerskaft til høje vinduer

Forlængerskaftet fås som tilbehør og gør det legende let at
vaske højtplacerede vinduer.

www.smart.nilfisk.dk

www.smart.nilfisk.dk
www.nilfisk.com

Let og sjovt at vaske vinduer
– efterlader ingen dråber
eller striber
Den nye batteridrevne Nilfisk Smart vinduesvasker giver
perfekt rene vinduer - uden striber - på ingen tid. Den smarte
vinduesvasker suger væsken op efter sig og efterlader ingen
dråber eller striber på ruden.
Det smarte, ergonomiske design gør det lettere at nå ind i
hjørnerne på meget lave vindueskarme. Og så er det meget
hurtigere at vaske vinduer, end med normale metoder.

Suger væsken op efter sig
Normalt bruger man sæbevand og klud til at vaske vinduer
med. Det resulterer dog ofte i striber på ruden og en våd
vindueskarm, der skal tørres eller rengøres bagefter. Men det er
slut nu - Nilfisk Smart suger nemlig væsken op efter sig.
Vinduesvaskeren er også meget velegnet til rengøring af fliser
og spejle - efterlader ingen striber. Med sin smarte væskeopsamlingsfunktion suger vinduesvaskeren den snavsede
væske op, før den drypper. Desuden kan apparatet anvendes
hvor som helst, idet det er batteridrevet og har en kapacitet på
25 minutter.

Fordele:
• Ergonomisk design
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• 100 ml snavsevandsbeholder
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100 ML

• Stor batterikapacitet
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• Bælteclips
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Vinduesvaskerens ergonomiske design gør det let at komme
ind i vinduets nederste hjørner. Desuden gør den medfølgende
bælteclips det muligt at have sprayflaske eller vinduesvasker
monteret i bæltet, så du slipper for at bukke dig ned, hver gang
du skal skifte enhed.
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Vinduesvaskeren er et letvægtsapparat, der kan betjenes med
én hånd, så den er både brugervenlig og let. Snavsevandsbeholderen har en kapacitet på 100 ml. Det betyder, at du kan
gøre arbejdet færdig uden hele tiden at skulle tømme beholderen.

Den batteridrevne Nilfisk Smart er også ideel til rengøring af spejle og fliser i hjemmet. Og den gør arbejdet til en leg.

