i-cover®
Pulverizadores
de desinfetante

Funcionalidades
Alimentação com bateria
i-power 14 de iões de lítio,
pulverizador a frio
Bocal de pulverização leve
Tempo de limpeza mais
rápido, maior abrangência
4 bocais com códigos
de cores para múltiplas
aplicações
Para carregar nos ombros,
costas, mãos ou no carrinho

i-cover
Devido à pandemia atual, as abordagens tradicionais de
desinfeção deixaram de ser suficientes. Além de serem
frequentemente ineficientes, também se revelam ineficazes
em proporcionar tempos de permanência adequados e uma
abrangência completa de desinfetante.
O i-cover sem fios é um gerador avançado de névoa fria
concebido para tornar o seu trabalho de desinfeção
rápido, eficiente e minucioso. Basta encher o reservatório
com a nossa gama de líquidos ecológicos e seguros,
premir o gatilho e começar.

i-cover 1.0

i-cover 2.5

Pulverização ampla
Os bocais específicos facultam
uma maior abrangência, o
ventilador de pulverização amplo
gera uma limpeza mais rápida.

Duas versões
Existem duas versões do i-cover:
i-cover 1.0 e 2.5. A diferença?
Os dois modelos têm reservatórios com
capacidades diferentes.

2 reservatórios
=
Continua a
limpeza

O i-cover 1.0 tem
um reservatório
amovível

Reservatório vazio
Mochila conversível
Quatro modos de configuração diferentes :
com as mãos, ombro, costas e com
um carrinho. Isto garante ao utilizador
um melhor controlo e uma excelente
ergonomia.

O reservatório do i-cover 1.0 demora
10 minutos a esvaziar. Isto equivale
a uma área de 150 m2 totalmente
abrangida. Em comparação, o produto da
concorrência demora 9 minutos, o que
equivale a 100 m2 de área abrangida.

Carregar uma bateria
Carregue uma única
bateria i-power com o
nosso novo carregador

Resistente à corrosão
Todos os componentes
internos de borracha são
resistentes a produtos
químicos e à corrosão.

Bocais de aço inoxidável detalhados
Os bocais múltiplos proporcionam uma
abrangência detalhada. Para objetos
frágeis, utilize o bocal amarelo de névoa
mais fina. Para utilização em espaços
interiores, utilize o bocal verde de névoa
fina. Para a preparação de alimentos,
utilize o bocal laranja de névoa média.
Para exteriores e paredes, utilize o bocal
azul de névoa grossa.
0.2 mm

90 μm

0.3 mm

112 μm

0.5 mm

141 μm

Funcionamento sem fios

0.8 mm

196 μm

peça de
extensão do
bico

A bateria i-power 14 leva uma
carga aproximada de 12 horas (2.5) e
18 horas para a 1.0.

i-cover 2.5

Especificações técnicas
i-cover 1.0
Peso da pega

1 kg

Peso total do produto

7,5 kg

Alcance efetivo (para esvaziar o reservatório) 150 m2
Tempo de funcionamento da bateria

12 horas

Dimensões (c x l x a)

30 x 23 x 27 cm

Volume do reservatório

1 litro

Extras	2 reservatórios incluídos, para trocar durante
o funcionamento
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i-cover 2.5
Peso da pega

1 kg

Peso total do produto

12 kg

Alcance efetivo (para esvaziar o reservatório) 375 m2

V2.0-20200618

Tempo de funcionamento da bateria

12 horas

Dimensões (c x l x a)

30 x 25 x 62 cm

Volume do reservatório

2,5 litros

Extras

Mochila e carrinho integrados
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