imop Lite
®

التنقل
تنظيف

كب ا ًبحرم
فيظنتلا ةروث يف

imop® Lite
ً
ً
إن  imop Liteأخف وزنا من  i-mop XLمما يجعلها اآللة األصغر واألخف وزنا
المتوفرة ف ي� سلسلة  .i-mopوبزيادة نطاق السلسلة الحالية من ممسحات ،i-mop
تقدم  i-teamأداة ذات قدرة استثنائية عىل االستدارة وإمكانية النقل مما يجعلها مثالية
ف
ت
ال�
الحركة عند التنظيف .يمكن ألداة  imop Liteالتغلغل ي� األماكن األصغر مساحة ي
كان من الصعب الوصول إليها بواسطة أداة ُ .i-mop XLصمم ّ
كل ش�ء لجعلها ث
أك�
ي
سهولة ف� االستخدام ،بداية من لوحة التحكم ُ
المحسنة ت
وح� آلية الوقاية من تدفق
ي
ُ
ث
المياه الجديدة .أضيفت كل األشياء لجعل التنظيف أرسع وأبسط وأك� متعة.لذلك
ق
الحقي�.
دعنا نرحب بالعضو الجديد بالفريق ولنبدأ بالتنظيف
ي

ةنورملا عم فيظنت زاهج ففجم
ةيلزنم ةحسمم يأ اهب زيمتت يتلا

دائمة
النقل
•عجالت النقل
ف
•يمكن وضعها ي� صندوق السيارة
ف
•سهولة ي� التخزين والحمل للطوابق
العليا

•حرية الحركة الكاملة بنسبة 100%

البطارية
الشحن
•تبديل رسي ــع مجموعات متعددة

اضغط للتشغيل
اضغط لإليقاف
ز ن
لو� تسمح لك
•خزانات ذات ي
ترم� ي

متاحةيمكن شحن البطارية أثناء

بالتغي� الرسي ــع لمحاليل التنظيف
ي

توصيلها بأداة

المضادة للميكروبات المناسبة.

• - imop Liteقم فقط بتوصيل
الشاحن

تتغ� الفرشتان بسهولة لمنع التلوث
• ي
العابر
ف
•الرسعة ي� تبديل البطارية

فقدرة فائقة
ي� أي مكان
داخل منخفض يسمح لك
•سطح
ي

بالتنظيف أسفل الخزائن والحواف
ً
•تنظف الفرشتان وصول إىل الحواف
الصغ�ة
•تنظف األماكن المحدودة
ي
•خفيفة الوزن للغاية مما يسمح
ف
باستخدامها ي� مستويات متعددة

قدرة فائقة
عىل االستدارة
•تصل إىل األركان الضيقة بكل سهولة
ن
تع� زاوية الدوران الضيقة
• ي
ت
ال� يصعب
أن بإمكانك تنظيف األماكن ي
اآلل الوصول إليها
عىل جهاز التنظيف ي

أس الفريد ألداة  imop Liteعىل
يعول التصميم الر ي
الفرشتان ،باإلضافة إىل بطاريتها المدفوعة بمحرك
قوي  -وهو ما يمنحها رسعة لفة ف ي� الدقيقة أعىل من
مثيالتها  -والنتيجة

تنظيف ث
أك� قوة عن
آل
أي جهاز تنظيف ي
ف ي� فئتها.

ت
ت�ك األرضيات
جافة وآمنة
أصبحت الممسحة المبللة مع الماء المتسخ واألرضيات الزلقة
ض
الما�  .فتكنولوجيا االمتصاص المتقدم من  imopتستخلص
جزء من
ي
ً
تقريبا ،مما تي�ك األرضيات جافة
كل محلول التنظيف وأي سائل عىل األرضية
ً
تقريبا عىل الفور .وهذا ألنها تستخدم ماء ومنظفات
للس� عليها
وآمنة
ي
فه تستخدم طريقة صديقة للبيئة عند التنظيف .
كيميائية أقل بدرجة ي
كب�ة؛ ي

كب�ة للغاية
ليست بمهمة ي
ن
تع� قدرتك عىل تبديل البطارية برسعة
ي
كب�ة للغاية عىل هذا
إنها ليست بمهمة ي
للدينامو.

اآلل
التنظيف ي
ن
تع� التنظيف
إن  imop Liteي
ف
ت
ال�
اآلليالرسي ــع والفعال ي� األماكن ي
ً
ال� كانت ت
ت
حكرا عىل
ح� اآلن
ي
التنظيف اليدوي فقط.

الحركة عند التنظيف

سهولة التنقل

الصغ�
يسمح وزنها الخفيف وجانبها
ي
بانتشارها الرسي ــع ف ي� األماكن المعزولة
ت
ال� تتطلب
إلجراء عمليات التنظيف ي
ش
المبا�.
االهتمام

يمكنك االنتقال بسهولة من مكان
الكب�ة عىل
آلخربفضل القدرة
ي
الحركة .

سهولة التشغيل
ال يحتاج تشغيل هذه اآللة
ً
ال�مجة كاملة من
إىل قدرات خارقة .فلقد صممنا ب
أجلك .وكل ما تحتاجه هو ضغط بسيط عىل الزر
الختيار وضع التشغيل المرغوب.

المواصفات التقنية

ضغط الفرشاة

 13كجم

نطاق التشغيل

 37سم

حجم اآللة (طول×عرض×ارتفاع) هو

 120 × 43 × 34سم

الوزن بالبطارية

 13.2كجم

الوزن بدون البطاريات

 11.5كجم
 3تل�

لالستخدام
األداء النظري
العمل
األداء
ي

سعة خزان المياه النظيفة
ت
االس�جاع
سعة خزان

من  3إىل  5تل� بحد أقىص

مصدر الطاقة

َ
حزمة بطارية واحدة ( 20خ ّلية)

حزمة البطارية

أمب�-ساعة  250 -واط/ساعة
 18فولت  12 -ي

محرك الفرشاة

 180واط

محرك االمتصاص للمكنسة الكهربائية

 200واط

مدة التشغيل

 45دقيقة

نوع الشحن

خار�
ج ي

نز
الشاح�

الشاحن  110-240فولت  50/60 -هرتز

وقت الشحن

 6ساعات

1
نامض

ماع
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رسعة الفرشاة

نزل ،واألسطح الصلبة
الم� ي
ف
 1400ت
م� 2ي� الساعة
 1000 - 700ت
م� 2ف ي� الساعة
 500لفة ف ي� الدقيقة

أقل جهد،
وأقىص أداء

أرسع
تنظف أرسع بنسبة  50%عن أدوات التنظيف التقليدية وبنسبة  20%عن مجففات جهاز التنظيف ذات
الحجم المماثل؛ اجتازت بمعدالت تنظيف تصل إىل  1300ت
م� 2ف ي� الساعة.

ث
وأك� نظافة

ث
أك� مراعاة للبيئة

البي� ث
التأث� ئ
بأك� من .75%
تستغل كل جزء من المنظفات وكل نقطة من المياه ،ثبت عنها انخفاض ي
ي
ً
تستخدم  imop Liteف� المتوسط طاقة أقل بنسبة  20%لكل ت
م� مربــع 2مقارنة بمجفف جهاز التنظيف
ي
التقليدي.

ً
ث
أك� أمانا
تنظف األرضيات وتجففها عىل الفور  -اجتازت اختبار االنزالق الموحد بدرجة  120أو أقل  -تقلل من
كب�.
مخاطر االنزالق والسقوط بشكل ي

أفضل للجميع
تجعل الحياة أسهل للمستخدم الذي لم يعد ذلك المستخدم اليدوي المنهك بل مستخدم  imopالذي
ن
المب� الذي يمكنه إجراء مزيد من عمليات التنظيف الفعالة،
يشعر بالحماس والفخر .كما أنها أسهل لمدير
المب� بيئة ث
ن
ف� ي ن
أك� نظافة وصحة.
ح� يشهد شاغلو
ي
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greener

cleaner

فرشتان مزدوجتان عكسية الدوران تعمالن بقوة  500لفة ف ي� الدقيقة إلزالة األتربة .تم إثبات قدرتهم عىل
faster
ف
أدينوس� ث
ي ن
ثال� الفوسفات.
تنظيف األسطح بنسبة تصل إىل  90%ي� اختبار
ي
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