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Descrierea funcției

HL 1821 S Set in valiza incl. 3 duze. Uscarea, sudarea, modelarea, desfacerea, netezirea, netezirea, folierea și multe altele - noua suflantă cu aer cald HL 
1821 S este un ajutor ideal pentru o gamă largă de lucrări de zi cu zi, mai mici sau mai mari, în casă și în grădină. Suflanta puternică de 1800 W este gata 
de funcționare în doar câteva secunde, cu un debit de aer de până la 450 l/min. Pentru a obține rezultate rapide și perfecte atunci când lucrați cu diferite 
materiale, puteți alege între nivelurile de temperatură de 300°C și 550°C. Greutatea redusă și centrul de greutate optimizat asigură un lucru confortabil 
chiar și în timpul perioadelor lungi de utilizare. Acest aparat multifuncțional compact cu aer cald este întotdeauna la îndemână și ajută, de exemplu, la 
aprinderea grătarelor, la repararea prelatelor, la netezirea pielii, la decojirea vopselelor, la îndepărtarea buruienilor, la micșorarea cablurilor, la 
dezghețarea țevilor, la modelarea plasticului, la uscarea tencuielii sau la ceruirea schiurilor. Datorită gamei extinse de duze plug-in, puteți extinde lista de 
posibilități la nesfârșit. Siguranța termică integrată asigură o protecție fiabilă împotriva supraîncălzirii chiar și în timpul unei utilizări mai intense și, 
împreună cu încălzirea cu micanit, asigură o durată de viață lungă - beneficiați de o garanție de 3 ani din partea producătorului STEINEL.

Specificații tehnice

Temperatură 300 – 550 °C

Debit de aer 350 – 450 l/min

Setarea temperaturii 2 trepte

Setare cu comutator cu mai multe etape

Reglarea debitului de aer Setări

Indicator căldură reziduală Nu

Motor, tip Motor cu perii

Rezistență electrică Rezistență electrică micanit

Conexiune la retea 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Rezistență electrică înlocuibilă Nu

Lungime cablu 2.2 m

Dimensiuni (L x B x H) 252 x 86 x 200 mm

UM1, greutate netă 0,72 kg

Garanția producătorului 3 ani

UM1, EAN 4007841082147

Accesorii

EAN 4007841 070113 Duză lată 50 mm

EAN 4007841 010317 Set răzuitoare pentru vopsea

EAN 4007841 006785 Rolă de presare 40mm - silicon
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Accesorii

EAN 4007841 009601 Suport flexibil pentru pistol aer cald cu picior cu ventuză.

EAN 4007841 035303 Set furtun contractil pentru instalații electrice
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