POWER X-CHANGE
NOUA GENERAȚIE DE BATERII
REÎNCĂRCABILE.
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Acum aveți nevoie doar de o singură baterie reîncărcabilă*
pentru orice lucrare în casă și în grădină.

SIGURANȚĂ MAXIMĂ
Designul special și componentele de calitate asigură siguranță
maximă pentru unealtă și pentru utilizator.

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

Doriți mai multă calitate, performanță și putere ? Atunci
sistemul Power X-Change Plus este alegerea corectă.
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MOTOR FĂRĂ PERII
Autonomie mai mare, durată de utilizare mai mare, fără a
necesita întreținere grație motoarelor fără perie din dispozitivele Power X-Change.

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

... 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. Astfel vă puteți dedica proiectelor din atelier.

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 Tehnologia TwinPack®.
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* Pentru dispozitivele de 36 V sunt necesare 2 baterii de 18 V.
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*Pentru dispozitivele de 36 V sunt necesare 2 baterii de 18 V.

© 2018 Einhell Germany AG | Poate suferi modiicări neanunțate. E&OE. | Art. No. 110632 – As of 01.2018

POWER X-CHANGE PLUS

POWER

-CHANGE

PRESSITO este un compresor multifuncțional hibrid, ceea ce înseamnă că poate fi
folosit cu baterii reîncărcabile din seria
Power X-Change de la Einhell sau cu alimentare electrică prin cablu. Ca membru
al familiei Power X-Change, acesta oferă
toate avantajele unui sistem inteligent cu
baterii reîncărcabile.

einhell.com
>>>

COMPRESOR HIBRID

ALĂTURAȚI-VĂ FAMILIEI PXC CU
NOUL PRESSITO

COMPRESOR
HIBRID 6-ÎN-1

6in1
2 moduri operare / 3 funcții

HYBRID

POWER X-CHANGE + USE WITH POWER CABLE

Funcție hibridă =
pentru utilizare cu alimentare
prin cablu sau acumulator

Mâner cauciucat
confortabil
Indicator de presiune
digital manual

Carcasă rezistentă

2 MODURI DE OPERARE – FOLOSIRE RAPIDĂ CU UN
CABLU DE CURENT SAU CU O BATERIE REÎNCĂRCABILĂ
Poate fi folosit fie cu alimentare prin cablu, fie cu sistem de baterii
reîncărcabile de 18 V din seria Power X-Change.

Suport
depozitare
integrat
Trecerea de la alimentarea
prin cablu la cea cu baterie
este foarte ușoară

Pompă de
înaltă
presiune

Date
tehnice

Conectare la priză

220-240 V | 50 Hz

Putere maximă a motorului

90 W

Pompă înaltă presiune cu capacitate max.
de aspirație

21 l/min

Putere maximă a motorului
pompă înaltă presiune 0|4|7 bar

16|10|8 l/min

Presiune de operare maximă a pompei

11 bar

Capacitate maximă de aspirație
pompă joasă presiune

380 l/min

Lungimea cablului de alimentare

185 cm

Articol nr.

3 FUNCȚII

Power X-Change:
O singură baterie reîncărcabilă
pentru toate uneltele

6 in1

18 V / 220 - 240 V

LCD

Pompă de joasă
presiune

11 bar
max.

PRESIUNE ÎNALTĂ

710 mm

PRESIUNE JOASĂ
310 mm

Multifuncțional:
Pompare de înaltă
presiune, pompare de
joasă presiune, aspirație
de joasă presiune

Pompă de înaltă presiune pentru umflarea anvelopelor auto, a
cauciucului de bicicletă, a mingilor.

Pompă de joasă presiune pentru umflarea saltelelor pneumatice,
saltelelor de apă sau bărcilor pneumatice

Pompă de joasă presiune pentru vidarea sacilor de haine, a saltelelor
pneumatice, saltelelor de apă sau bărcilor pneumatice.

40.204.60
Cablurile și furtunurile
sunt păstrate direct
conectate la unealtă

Numeroase accesorii incluse:
Furtun de înaltă
presiune

Pompă de înaltă și joasă presiune

Furtun de joasă
presiune
Adaptor de umflare
pentru mingi
Adaptor de umflare
pentru anvelope
auto
Adaptor de umflare
pentru camere de
bicicleta

Suport de depozitare
integrat pentru umflare
Set adaptor

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

Aspirație de joasă presiune

