Festool Akumulatorowa
szlifierka Delta DTSC 400 Li 3,1 ISet (201520)
Kod produktu: 575703

2 885,68 zł brutto

Festool Akumulatorowa szlifierka Delta DTSC 400 Li 3,1 I-Set (201520)

Ergonomiczna akumulatorowa szlifierka kątowa
Zalety i korzyści
Mobilnie i bez wysiłku: bez przewodu i węża, ergonomicznie, ciężar tylko 1,4 kg i niska
wysokość robocza
Mocna: akumulator 18 V w połączeniu z bezszczotkowym silnikiem EC-TEC zapewnia
moc jak z zasilania sieciowego
Praca bez przerw: dzięki akumulatorom o pojemności 3,1 Ah, których czas działania
jest dłuższy niż ładowania
Brak ograniczeń czasowych: możliwość wymiany akumulatora na adapter sieciowy
plug it, zapewnia dostęp do stałego zasilania elektrycznego (adapter zawarty w wersji
Set i dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
Bezpyłowo i zdrowo: w połączeniu z pojemnikiem Longlife na pył z wyjątkowo trwałej
włókniny poliestrowej lub z odkurzaczem mobilnym Festool
Mniej obróbki dodatkowej: PROTECTOR dla ochrony stopy szlifierskiej i obrabianych
elementów podczas szlifowania blisko krawędzi, np. ram okiennych
Wygodne odsysanie: akumulator komunikuje się poprzez Bluetooth® z modułem
Bluetooth® odkurzacza mobilnego CLEANTEC (w przypadku CT 26/36/48 możliwość
dołączenia jako wyposażenie dodatkowe, a w CT MINI I i MIDI I jest on już wbudowany)
i automatycznie uruchamia odkurzacz wraz z włączeniem szlifierki akumulatorowej
Zastosowania
Bezprzewodowe szlifowanie tam, gdzie nie ma zasilania sieciowego lub jest ono
trudno dostępne (np. na zewnątrz, na rusztowaniu)
Mobilna praca tam, gdzie przewód zasilający i wąż ssący znacznie utrudniałyby
zadanie (np. w przypadku pionowych powierzchni, szlifowania nad głową, tynkowania

krawędzi…)
Idealna do pracy na pionowych powierzchniach lub ponad głową
Szlifowanie jedną ręką niewielkich i wąskich powierzchni
Zeszlifowywanie farb i lakierów z ram okiennych, ościeżnic i gzymsów
Adapter sieciowy plug it i elektryczne zasilanie zapewniają szlifierce nieograniczony
czas pracy - idealna opcja do wnętrz, w połączeniu z odkurzaczem mobilnym Festool
Wygodna praca z odsysaniem – akumulatory Bluetooth® automatycznie uruchamiają
odkurzacz z obsługą Bluetooth® w trybie AUTO
Zakres dostawy
stopa szlifierska StickFix 100 x 150 mm,
PROTECTOR Festool,
pojemnik Longlife na pył,
2 x akumulator BP 18 Li 3,1 ERGO-I,
szybka ładowarka TCL 6,
adapter sieciowy ACA 18V ERGO (włącznie z kablem sieciowym plug it),
w Systainerze SYS-COMBI 2
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