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GARDENA Akumulatorowe nożyce do
żywopłotu ComfortCut 60/18V P4A zestaw, 14731-20
Cena

842,00 zł

Cena poprzednia

893,00 zł

Numer katalogowy

14731-20

Kod EAN

4078500054263

Producent

GARDENA

Opis produktu
GARDENA Akumulatorowe nożyce do żywopłotu ComfortCut
60/18V P4A - zestaw, 14731-20.

Opis
Wygodne nożyce o napędzie akumulatorowym do żywopłotów średniej wielkości
Napięcie akumulatora: 18 V

Typ akumulatora: Litowo-Jonowy

Długość listwy: 60 cm

Odstęp między zębami: 20 mm

Bezprzewodowe, poręczne, lekkie i proste w obsłudze: GARDENA akumulatorowe nożyce do
żywopłotu ComfortCut 60/18V P4A pozwalają bez większego wysiłku przycinać żywopłoty
średniej wielkości.
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Dołączony akumulator może pracować przez maksymalnie 56 minut, strzygąc do 188
metrów kwadratowych żywopłotu. Czytelny wskaźnik LED na urządzeniu pokazuje stan
naładowania akumulatora. Dzięki temu wiesz, kiedy należy zrobić sobie przerwę w pracy,
aby naładować akumulator lub wymienić go na inny.
Uchwyt ErgoLine z wbudowanym przyciskiem sprawia, że nożyce z ostrzem o długości 60
cm wygodnie leżą w dłoni, niezależnie od pozycji roboczej. Podczas cięcia w pobliżu ścian
lub podłoża, zderzak ochronny na końcu ostrza chroni je przed uszkodzeniem. Znakomita
geometria ostrzy zapewnia czyste cięcia, wykonywane bez trudu i bez niepotrzebnych
przerw. Zobaczysz, że będziesz pod wrażeniem efektów! Dzięki ComfortCut przycinanie
żywopłotu przestanie Ci się kojarzyć z męczącym i nieprzyjemnym obowiązkiem, bo
wykonasz je w mgnieniu oka.
GARDENA akumulatorowe nożyce do żywopłotu ComfortCut 60/18V P4A w formie zestawu
zawiera ładowarkę oraz akumulator 18V POWER FOR ALL. POWER FOR ALL ALLIANCE to
jeden z największych sojuszów strategicznych wiodących producentów maszyn w zakresie
akumulatorów. Akumulator jest zatem kompatybilny z wieloma innymi urządzeniami
używanymi w domu i ogrodzie – co oznacza, że wystarczy jeden akumulator do obsługi
licznych produktów. Oszczędzasz pieniądze i zachowujesz pełnię możliwości! GARDENA napędza nas pasja. Urządzenia akumulatorowe do ogrodu, dla wolności tworzenia.

Dane produktu
Nr artykułu
EAN:
Specyfikacje
Napięcie akumulatora
Typ akumulatora
Standardowy osprzęt
Liczba akumulatorów
Długość listwy
Odstęp między zębami
Dane dotyczące drgań i hałasu
Maksymalna emisja akustyczna,
gwarantowana
Ciśnienie akustyczne na słuch operatora
Maksymalny poziom wibracji (ah)
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14731-20
4078500054263
18 V
Litowo-Jonowy
1
60 cm
20 mm
95 dB(A)
84 dB(A)
1.5 m/s²

Funkcje

Wygodna, bezproblemowa obsługa
Lekkie nożyce ComfortCut 60/18V P4A sprawdzają się znakomicie przy cięciu żywopłotów
średniej wielkości. Uchwyt ErgoLine z wbudowanym przyciskiem umożliwia bezpieczne i
wygodne trzymanie nożyc do żywopłotu ComfortCut w każdym położeniu. Praca staje się
bardziej odprężająca. A Ty nie zmęczysz się tak szybko.

Wszystko, czego potrzeba
ComfortCut 60/18V P4A - zestaw zawiera akumulator 18 V oraz ładowarkę 18 z serii POWER
FOR ALL ALIANCE.
Czas pracy akumulatora wynosi maksymalnie 56 minut, co umożliwia przycięcie do 188
metrów kwadratowych żywopłotu.

Wskaźnik LED
Wyraźny wskaźnik LED na urządzeniu informuje o aktualnym stanie naładowania
akumulatora. Dzięki temu wiesz, ile czasu możesz jeszcze pracować i kiedy należy zrobić
zasłużoną przerwę.

Najlepsze rezultaty cięcia
Ostrza tnące są trwałe i wytrzymałe. Ich znakomita geometria umożliwia precyzyjne, czyste
i szybkie cięcie bez przerw. Użytkownik nie musi już niemal używać siły. Od teraz
przycinanie żywopłotu kojarzyć się będzie z dobrą zabawą.

Zderzak ochronny na końcu ostrza
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Zderzak ochronny na końcu ostrza chroni je w przypadku cięcia blisko ziemi, budynków i
ogrodzeń.

Akumulator 18V POWER FOR ALL – więcej niż tylko akumulator
POWER FOR ALL ALLIANCE to jeden z największych sojuszów strategicznych wiodących
producentów produktów akumulatorowych. Akumulatory z tej serii mogą być używane w
wielu różnych urządzeniach. W ten sposób oszczędzasz pieniądze i zachowujesz pełnię
możliwości!

Trzy lata gwarancji po zarejestrowaniu produktu
GARDENA oferuje rozszerzenie gwarancji do trzech lat dla wszystkich produktów 18V
POWER FOR ALL, pod warunkiem rejestracji produktu na www.gardena.com/registration w
terminie do trzech miesięcy od zakupu.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

