Scan & Play

Klar att använda
Nilfisk Smart paketet innehåller allt vad du behöver till
din fönstertvätt: Nilfisk Smart fönstertvätt med lithiumbatteri, sprayflaska, mikrofiber duk, koncentrerat rengöringsmedel och bältesclips - lättare blir det inte.

Extra tillbehör

170 mm sugmunstycke, som gör det
möjligt att rengöra t.ex. spröjsade fönster
och andra smutsiga ytor
500 ml rengöringsmedel, speciellt utvecklat
till fönstertvätt
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Förlängningsskaft till höga fönster

Förlängningsskaftet finns som tillbehör och gör det lekande
lätt att rengöra fönster som är högt placerade.

www.smart.nilfisk.se

www.smart.nilfisk.se
www.nilfisk.com

Lätt och enkelt att tvätta fönster
– utan att lämna kvar droppar
och ränder
Den nya batteridrivna Nilfisk Smart fönstertvätten ger snabbt
perfekt rena fönster. Den smarta fönstertvätten suger upp
vätskan efter sig och lämnar inte kvar några droppar eller
ränder på rutan.
Den smarta, ergonomiska designen gör det lättare att komma
in i hörnen på mycket låga fönsterkarmar. Och det går mycket
snabbare att tvätta fönster än med vanliga metoder.

Suger upp vätskan efter sig
Normalt använder man såpvatten och en trasa vid fönstertvätt.
Det resulterar ofta i ränder på rutan och en våt fönsterkarm,
som skall torkas och rengöras efteråt. Men det är slut med det
nu - Nilfisk Smart suger nämligen upp vätskan efter sig.
Fönstertvätten är också mycket lämplig till rengöring av kakel
och speglar - utan ränder. Med sin smarta sugfunktion suger
fönstertvätten upp det smutsiga vattnet, innan det droppar.
Dessutom kan apparaten användas var som helst, då den är
batteridriven och har en kapacitet på 25 minuter.

Fördelar:
• Ergonomisk design
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• Låg vikt
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• 100 ml smutsvattenbehållare
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100 ML

• Stor batterikapacitet
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• Bältesclips
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Fönstertvättens ergonomiska design gör det enkelt att komma
in i fönstrets nedersta hörn. Det medföljande bältesclipset, gör
att du kan ha sprayflaskan eller fönstertvätten med dig i bältet,
så slipper du att böja dig ned, när du skall byta enhet.
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Fönstertvätten är en apparat med låg vikt, som kan användas
med en hand - mycket användarvänligt. Smutsvattenbehållaren
har en kapacitet på 100 ml. Det innebär, att du kan göra färdigt
arbetet utan att behöva tömma tanken hela tiden.

Den batteridrivna Nilfisk Smart är också perfekt till rengöring av speglar och kakel i hemmet. Och den gör arbetet till en lek.

