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Tekniske specifikationer  
Anvendelse  Indendørs, kun på hårde overflader
Teoretisk ydeevne Op til 2300 m2 pr. time
Praktisk ydeevne  1200-1800 m2 pr. time
Børstehastighed  350 omdrejninger pr. minut
Børstetryk  32 kg
Vaskebredde  62 cm
Maskinens størrelse (L x B x H)  43 x 69 x 124 cm
Vægt uden batterier og vand  21 kg
Rentvandstank  5 L
Snavsevandstank  5 L (maks. 8 L)
Materialer Polypropylen, aluminiumslegering 
Strømkilde  2 stk. i-power 14-batterier*
Batterispecifikationer  25,2 V 14 Ah
Driftstid  75 minutter 
Opladertype  Ekstern
Oplader  110-240 V, 50/60 Hz
*Ekstra batteri og oplader sælges separat. 
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GARANTI

ANVENDELSESOMRÅDER
Med i-mop er det muligt at rengøre 

enhver overflade med stor effektivitet og 
høj brugervenlighed. Ingen grænselinjer 
eller områder. Det større skrubbeområde 
og et nyt system til strømstyring gør det 

muligt at klare større områder. Med denne 
innovation kan brugeren rengøre op til 

2300 m2 i løbet af 1 time.

i-mop XXL®  Plus
Nogle gange er større bare bedre. 
i-team kan med stolthed præsentere den nye i-mop XXL: en re-designet 
kraftmaskine, der bogstavelig talt løber i cirkler om konkurrenterne. Spar en 
enorm mængde tid, når du bruger maskinen, og brug mindre tid på logistikken 
på større arbejdsområder. Du kan spare omkring 20 % af din tid sammenlignet 
med en konventionel gulvvasker med en størrelse på 50 til 75 cm, som du går 
bagved. Få flere kræfter med i-mop XXL, hvor kraftfuld innovation møder 
fleksibelt design.
varenummer: 1999902120

DERFOR SKAL DU VÆLGE I-MOP XXL PLUS
Der findes to udgaver af i-mop XXL (Basic og Plus). Alle funktioner fra 
Basic er naturligvis med i Plus. Derudover har Plus en række nye funktioner: 
Elektronisk afbryder (ved brug under 32oC) og timer display 
(viser hvor længe maskinen har kørt ).

Vil du vide mere om  i-mop XXL Plus, så besøg www.i-teamdanmark.dk, hvor du kan se videoer og guides.
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