
POWER  -CHANGE

TC-VC 18/20 Li S - Solo, aspiratorul pentru 
medii umede și uscate, asigură libertatea 
de mișcare și o rază de funcționare nelimit-
ată. Ca membru al familiei Power X-Chan-
ge, aspiratorul fără fir pentru medii umede 
și uscate oferă toate avantajele unui sistem 
inteligent de baterii reîncărcabile. 

ASPIRATOR FĂRĂ
FIR PENTRU MEDII 
UMEDE ȘI USCATE
FĂRĂ FIR. INTELIGENT
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POWER X-CHANGE
NOUA GENERAȚIE DE BATERII 
REÎNCĂRCABILE.

BENEFICII

EFF I C I E N T  T E C H N O L O G Y

* Pentru dispozitivele de 36 V sunt necesare 2 baterii de 18 V * Pentru dispozitivele de 36 V sunt necesare 2 baterii de 18 V

POWER X-CHANGE
O SINGURĂ BATERIE REÎNCĂRCA-
BILĂ PENTRU TOATE UNELTELE

ARTICOLE

ECONOMII SISTEMATICE
Folosiți doar o singură baterie reîncărcabilă pentru orice dispo-
zitiv, ceea ce nu implică costuri pentru baterii sau încărcătoare, 
la cumpărarea celui de-al doilea articol Power X-Change și 
ulterior.

MOTOR FĂRĂ PERII
Autonomie mai mare, durată de utilizare mai mare, fără a 
necesita întreținere grație motoarelor fără perie din dispo-
zitivele Power X-Change.

O SINGURĂ BATERIE REÎNCĂRCABILĂ PENTRU 
TOATE UNELTELE
Acum aveți nevoie doar de o singură baterie reîncărca-
bilă* pentru orice lucrare în casă și în grădină.

TEHNOLOGIE LITIU - ION VERIFICATĂ
Sistemul Power X-Change include doar baterii reîncărcabile 
cu tehnologie avansată litiu-ion.

TEHNOLOGIE TWIN-PACK®

Dacă un dispozitiv are nevoie de mai multă putere decât 
cea care poate fi furnizată de o singură baterie, pur și 
simplu conectăm doua baterii. O numim Tehno-
logia TwinPack®.

SIGURANȚĂ MAXIMĂ
Designul special și componentele de calitate asigură sigu-
ranță maximă pentru unealtă și pentru utilizator.

POWER X-CHANGE PLUS
Doriți mai multă calitate, performanță și putere ? Atunci 
sistemul Power X-Change Plus este alegerea corectă.

Mai puține baterii și încărcătoare înseamnă un consum 
redus de energie și resurse.

PRIETENOASE CU MEDIUL

... PENTRU ATELIER ȘI GRĂDINĂ

Cu ajutorul sistemului de baterii Power X-Change de la Einhell 
puteți alimenta toate echipamentele compatibile cu aceeași 
baterie. Fie că este vorba de o unealtă de mână sau de o mașină 
de grădinărit - aveți nevoie de o singură baterie*. 

Ați terminat lucrul în grădină ? Scoateți bateria și puneți-o în 
mașina de șlefuit rotativă. Astfel vă puteți dedica proiectelor din 
atelier.

POWER  -CHANGE POWER  -CHANGE



TC-VC 18/20 Li S - Solo
CARACTERISTICI IMPRESIO-
NANTE

Date 
tehnice

Acumulator Li-Ion 18 V

Putere de aspirație 80 mbar

Volum 20 l

Lungime furtun aspirație 150 cm

Diametru furtun aspirație 36 mm

Greutate produs 3.6 kg (fără baterie)

Articol nr. 23.471.30

Furtun aspirație (lungime 150 cm)

Filtru de spumă

Adaptor din aluminiu

Duză pentru tapițerie

Bateria reîncărcabilă și încărcătorul nu sunt incluse. Acestea sunt disponibile separat aici la stand sau în departamentul 
de unelte electrice.

Sac de murdărie

Duză de combinație reversibilă

Tub de aspirație din 3 componente

Duză pentru spații înguste

NUMEROASE ACCESORII INCLUSE:

Fie că este vorba de murdărie sau de lichide, TC-VC 18/20 Li S - 
Solo face față admirabil tuturor exigențelor. Este prevăzut cu un 
rezervor de inox cu capacitatea de 20 de litri, protejat împotriva 
ruginirii și rezistent, pentru o durată de viață lungă. 

PENTRU MEDII UMEDE SAU USCATE – 
ÎNCEPEȚI ASPIRAREA IMEDIAT

DATELE TEHNICE PRINCIPALE, PE SCURT

BINE PROIECTATE ȘI FUNCȚIONALE – 
TC-VC 18/20 Li S Solo OFERĂ FUNCȚIONALITATE 
ADAPTATĂ

Fără cablu: Liberate de 
mișcare totală

Pentru curățarea tuturor tipurilor 
de pardoseli, făcând  posibilă atât 
aspirarea uscată cât și umedă

Utilizabil oriunde, deoarece nu 
mai este necesară prezența unei 
prize

Cablurile încâlcite țin acum de 
trecut

Toate aspiratoarele noastre pentru medii ude și uscate sunt pre-
văzute cu un conector special de suflare aer.

Aceasta înseamnă că poate curăța bine și ușor chiar și zonele 
greu accesibile. Poate fi prin urmare folosit și pentru multe alte 
activități, precum suflarea frunzelor în grămezi pentru curățarea 
grădinii.

MAI MULT DECÂT UN SIMPLU ASPIRATOR
Rezervor din inox de 20 l, cu protecție împotriva 

ruginirii și rezistent pentru o durată mare de 
viață a echipamentului dvs.

Face parte din familia Power X-Change. O singură 
baterie reîncărcabilă pentru toate uneltele!

Suportul practic vă permite să depozitați cu ușu-
rință toate accesoriile direct pe echipament, 
pentru a economisi spațiu.

Mâner practic pentru transportul ușor și 
confortabil.

Cele patru roți asigură mobilitate și libertate de 
mișcare.

Sistem de furtun cu diametrul de 36 mm 
ce menține un debit mare de aer și de 
murdărie. 


