Scan & Play

Klar til bruk
Nilfisk Smart pakken inneholder alt du trenger til
vindusvasken din: Nilfisk Smart vindusvasker med lithiumbatteri, sprayflaske, mikrofiber klut, konsentrert glassrens og
belteklips – enklere blir det ikke.

Ekstra tilbehør

170 mm nal, som gjør det mulig å vaske
f.eks. blyinifattede ruter og andre
mindre flater
500 ml glassrens, spesielt utviklet til vindusvask
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Forlengerskaft til høye vinduer

Forlengerskaftet fås som tilbehør og gjør det lekende lett å
vaske høyt plasserte vinduer.

www.smart.nilfisk.no

www.smart.nilfisk.no
www.nilfisk.com

Enkelt og morsomt å vaske vinduer
– etterlater ingen dråper eller striper
Den nye batteridrevne Nilfisk Smart vindusvaskeren gir perfekt
rene vinduer - uten striper - på et minimun av tid. Den smarte
vindusvaskeren suger væsken opp etter seg og etterlater ikke
dråper eller striper på ruten.
Det smarte, ergonomiske designet gjør det lettere å komme
inn i hjørnene på svært lave vinduskarmer. Og så er det mye
raskere å vaske vinduer, enn med normale metoder.

Suger væsken opp etter seg
Normalt bruker en såpevann og klut til at vaske vinduer med.
Det resulterer ofte i striper på ruten og en våt vinduskarm,
som må tørkes eller rengjøres etterpå. Dette er det slutt på nå Nilfisk Smart suger nemlig væsken opp etter seg.
Vindusvaskeren er også svært velegnet til rengjøring av fliser
og speil - etterlater ingen striper. Med sin smarte væskeoppsamlingsfunksjon suger vindusvaskeren opp den skitne
væsken, før den drypper. Apparatet kan benyttes hvor som
helst siden det er batteridrevet og har en kapasitet på 25
minutter.

Fordeler:
• Ergonomisk design
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• Lav vekt
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• 100 ml skittenvannsbeholder
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100 ML

• Stor batterikapasitet
25
MIN

• Belteklips
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Vindusvaskerens ergonomiske design gjør det lett å komme
inn i vinduets nederste hjørner. Det medfølgende belteklipset
gjør det mulig å ha sprayflasken eller vindusvaskeren montert
i beltet, slik at du slipper å bøye deg, hver gang du skal skifte
enhet.
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Vindusvaskeren er et lettvektsprodukt som kan betjenes med
én hånd, slik at den er både brukervennlig og lett. Skittenvannsbeholderen har en kapasitet på 100 ml. Det betyr at
du kan gjøre arbeidet ferdig uten hele tiden å skulle tømme
tanken.

Den batteridrevne Nilfisk Smart er også ideel til rengjøring av speil og fliser i hjemmet. Og den gjør arbeidet til en lek.

