
EFFEKTIV OG 
ENERGIBESPARENDE

VP600



VP600 er modulopbygget, hvilket giver stor fleksibilitet til frit at vælge præcis det kabel, 
du ønsker: standardkabel, aftageligt kabel eller kabeloprul.

ENERGIEFFEKTIV & 
STØJSVAG STØVSUGNING

VP600 er en effektiv, modulopbygget støvsuger, der sikrer energi-
effektiv rengøring i eksempelvis restauranter, kontorer, hoteller, 
rengøringsselskaber og institutioner.

VP600 fås i flere varianter med forskellige funktioner, så du kan finde 
den støvsuger, der passer bedst til netop dit rengøringsbehov. Vælg 
den kabelløsning, du ønsker, og opnå tidsbesparelse samt øget effek-
tivitet i rengøringsprocessen. Stor brugervenlighed og smart design er 
nogle af de ting, du med rette kan forvente af en Nilfisk støvsuger.

• Kraftfuld sugemotor med energimærket A
• Boost-funktion 350/800 W, optimerer energiforbrug og  
   rengøringseffekt
• HEPA 13 filter medfølger som standard
•  Ny, magnetisk lukkemekanisme på støvbeholderen, giver høj  

driftssikkerhed og stor brugervenlighed 
• Fås med standardkabel, aftageligt kabel eller det robuste  
   kabeloprul system
• Lydkvalitet i topklasse

Modulkonstruktionen giver stor fleksibilitet til frit at vælge den sam-
mensætning, du har behov for, og gør samtidig støvsugeren ekstremt 
vedligeholdelses- og servicevenlig. Hvis strømkablet bliver slidt eller 
beskadiget, kan det hurtigt og let udskiftes med et nyt kabelmodul. 
Det er med til at øge udnyttelsen af din støvsuger. 

Energiklasse A - bygget til professionel brug



Smart og brugervenlig opbevaring af tilbehør. Aftageligt låg med magnet montering.HEPA 13 filteret er standard på alle VP600 modeller.
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Beskrivelse Enhed VP600 BASIC VP600 NORDIC VP600 PLUS

Art.nr. 107412036 41600806 41600804

Energiklasse

Årligt energiforbrug (kWh/år) 23 15 15

Støvopsamling på tæpper D B B

Støvopsamling på hårde gulve na E E

Støvemissionsklasse A A A

Lydtryksniveau (IEC/EN 60335-2-69) dB(A) 71 66/71 66/71

Nominel effekt W 800 350/800 350/800

Sugeeffekt ved mundstykke W 175 75/175 75/175

Luftmængde l/sek. 30 24/30 24/30

Vakuum ved mundstykke kPa 22 15/22 15/22

Støjniveau (BS5415) dB(A) 54 47/54 47/54

Netto kapacitet, støvsugerpose liter 8 8 8

HEPA 13 filter  Ja Ja Ja

Elkabel, længde m 10 (fast) 15 (aftagelig) 10 (kabeloprul)

Dimensioner (L x B x H) cm 48 x 30 x 27 48 x 30 x 27 48 x 30 x 27

Vægt (kun støvsuger) kg 7 7 8

Specifikationer og tekniske data kan ændres uden forudgående varsel.

Den højeffektive og energibesparende motor sikrer et uhørt lavt støjniveau! Det giver mulighed for omkostningseffektiv støvsugning i 
dagtimerne, uden at kunderne i butikken, gæsterne på hotellet eller medarbejderne på kontoret bliver forstyrret. 
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