
ПОЧИСТВАНЕ

Професионална безжична 
електростатичен ръчен разпръсквател
Професионалният безжичен електростатичен пулверизатор позволява на 
потребителяите повече часове работа, без да се налага да се използва 
електричество. Освен това той е проектиран да спести време и труд, да 
разпръсква по-малко течност и да покрива по-голяма площ. 
Разпръсквателят разполага с патентована технология, която осигурява 
електрически заряд на разтворите, което осигурява ефективно и 
равномерно покритие върху проводимите повърхности. Двойно заредени 
частици обгръщат всички проводими повърхности - сенчести, вертикални и 
отдолу.

Разпръсквателят се предлага в комплект с мека чанта за съхранение на 
работното място. Тази чанта за съхранение се предлага с практични, 
спестяващи време предимства, включително изправено съхранение без 
течове (не е необходимо разглобяване) и допълнително място за съхранение 
на допълнителен резервоар или батерия. Също така е опакован в здрава, 
трицветна кутия, включваща всички характеристики на продукта, 
предимства и подходяща информация.

® 

Решения за безопасност на храните



FSS Item Number Описание на материала

#10055527 Професионална безжична електростатична ръчна пръскачка

Резервен резервоар VP200

#10055520 Гаечен ключ

#10055518 Дюза 3 в 1

#10055516 12-инчова (30,48см) удължителна пръчка

#10055514 24-инчова (60,96см) удължителна пръчка

#10055517 VP200 каишка за носене

Дюза 
Настройка 1

Дюза 
Настройка 2

Дюза 
Настройка 3

Форма на дюзата Пълен конус Пълен конус 120° Fan

Размер на частиците 40 микрона 80 микрона 110 микрона
Дебит 3.1унция(88г)/мин 3.8унция(108г)/мин 3.8унция(298г)/мин
Време за изразх. на резерв. 11.3 мин 9.3 мин 3.33 мин
Покритие на 1 резервоар * 260.13 m² 236.90 m² 157.94 m²
Резервоар/зареждане 21.2 28.5 72.1
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Решения за безопасност на храните

Професионална безжична електростатичен ръчен разпръсквател

Видимост:  
LED главна светлина

Издръжлив: Стъклен 
корпус

Подвижност: Регулируема 
Дюза 3-в-1

Технология за двойно 
зареждане за максимален 
комфорт

Контейнер с 
капацитет 1-литър за 
лесно зареждане Мека чанта за пренасяне

Батерия VP20 (4 часа 
време на работа)

Ергономична дръжка със 
заключващ механизъм за 
комфорт и безопасност

Спецификации на продукта 

Захранване: Безжичен

Резервоар: 33,8 унции / 1л Тегло 

(празно): 3,8 lbs / 1,72кг

Тегло (пълно): 5,9 lbs / 2,68кг

Оптимален обхват на разпръскване: 

2-3 f t / 61-91см

#10055523 Професионално зарядно устройство от 16,8 волта

Гаечен Ключ 

Удължаваща 
пръчка

 

Резервен резервоар

Дюза 3 в 1

Каишка за носене

Ideal for Disinfecting, Sanitizing, Odor Removal, 
Decontamination, Pesticides/Fertilizing & More

VP200ESK

www.victorycomplete.com

Professional Cordless 
Electrostatic Handheld Sprayer

Saves 
Time

Saves 
Money

Provides
Better 

Coverage

БатерияПрофесионална 16,8 волтова батерия 6800mAh#10055525

#10055522




