
Effektiv og miljøvenlig 
- med innovative og fleksible funktioner 

VP600



Brugervenligt tilbehør, der er nemt at 
komme til

Magnetiske hængsler sikrer høj pålidelighedHEPA 13 udblæsningsfilter er standard på alle 
VP600-modeller



Effektiv og energibesparende 
rengøring

Nilfisk VP600 er det effektive og avancerede valg til 
omkostningseffektiv rengøring for rengøringsselskaber 
og på steder som hoteller, restauranter, kontorer og 
institutioner.

VP600 har mange forskellige funktioner at vælge imellem, 
så du kan finde præcis den variant, der bedst opfylder dine 
rengøringsbehov. Vælg den ledningsløsning, der passer 
til dig og hjælper dig med at reducere rengøringstiden 
og forbedre rengøringsprocessen. Store brugerfordele og 
smart design giver dig alt det, du forventer af en støvsuger 
fra Nilfisk.

· Motor på 330/550W eller 730/330W med 
 energimærkning fra A++ til A
· To hastigheder for optimering af energiforbrug 
 og rengøringsevne

- med magnetisk tiltrækning!

Den modulære VP600 giver dig fleksibiliteten til at vælge præcis den 
ledning, du har brug for, enten standard, aftagelig eller ledningsoprul

· HEPA 13 udblæsningsfilter som standard
· Den nye, magnetiske lukkemekanisme på støvbeholderen  
 giver høj driftssikkerhed og brugervenlighed 
·  Fås med standardledning, aftagelig ledning og 
 ledningsoprul
· Lydkvalitet i topklasse

Det modulære design giver dig ikke kun fleksibiliteten til at 
vælge de løsninger, der passer bedst til dig, men gør også 
støvsugeren nem at vedligeholde og servicere i mange år 
frem. Når en ledning er slidt op eller bliver beskadiget, kan 
den nemt og hurtigt udskiftes med et nyt ledningsmodul, 
så du aldrig behøver undvære støvsugeren, fordi den skal 
til reparation.



Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 – 9560 Hadsund
Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

Du forventer det, vi leverer det!

Tekniske specifikationer
Beskrivelse Enhed VP600 Eco VP600 Nordic VP600 STD3

Varenr. 107418540 41600863 41600861

Energiklasse

Årligt energiforbrug (kWh/år) 11 26 26

Støvopsamling på tæppe C C C

Støvopsamling på hårdt gulv C A A

Støvemissionsklasse A A A

Lydniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 70/74 74/70 74/70

Nominel effekt W 330/550 730/330 730/330

Sugeeffekt ved mundstykke W 75/155 200/75 200/75

Lydtryksniveau IEC/EN 60335-2-69 dB(A) 58/62 62/58 62/58

Luftmængde l/sek. 24/28 30/24 30/24

Vakuum ved mundstykke kPa 15/18 22/15 22/15

Kapacitet, støvsugerpose liter 8 8 8

HEPA H13 cm2 Ja Ja Ja

Kabellængde m 15 (aftagelig) 15 (aftagelig) 10 (oprullelig)

Dimensioner L x B x H cm 48x30x27 48x30x27 48x30x27

Vægt (kun støvsuger) kg 7 7 7

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.
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Den særdeles effektive, energibesparende motor leverer et lydniveau, der er svært at slå! Det åbner mulighed for omkostningseffektiv rengøring 
i dagtimerne i støjfølsomme områder uden at forstyrre kunderne i din butik, gæsterne på dit hotel eller medarbejderne på kontoret. 


