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ASI300 Kompresor sprężarka
wielofunkcyjna Black&
Decker 11bar ASI 300
Cena brutto

321,00 zł

Cena netto

260,98 zł

Dostępność

Na zamówienie, objaśnienie w zakładce
dostępność i czas wysyłki

Czas wysyłki

Od 2h roboczych dla produktów z
dostępnością w naszym magazynie, z
reguły 3-7 dni dla produktów na
zamówienie

Numer katalogowy

ASI300-QS

Kod producenta

ASI300-QS

Kod EAN

5035048200056

Producent

Black&Decker

Opis produktu

ASI300 Kompresor sprężarka
wielofunkcyjna

Proste w obsłudze pokrętło wyboru pozwala na dokładne ustawienie wybranej wartości ciśnienia w Bar, zgodnie z
aktualną potrzebą
Funkcja automatycznego wyłączenia zapewnia idealny efekt precyzyjnego napompowania za każdym razem bez
ryzyka niedopompowania lub przekroczenia zadanego ciśnienia
Kompresor może być zasilany prądem zmiennym 230 V lub z gniazda zapalniczki samochodowej 12 V - wszechstronne
wykorzystanie
Podświetlane pokrętło wyboru pozwala na wygodną pracę nocą (np. pompowanie opony)
Bardzo wytrzymała budowa - wykonywanie wszelkich prac związanych z pompowaniem
W obudowie kompresora znajduje się schowek na przewód zasilający i przewód ciśnieniowy
W obudowie znajduje się także schowek na akcesoria - bezpieczne ich przechowywanie
Kompaktowa budowa pozwala na łatwe i wygodne przechowywanie w bagażniku, szafce, itp.
Mocny kompresor o ciśnieniu do 11 Bar pozwala na wykonanie wielu zadań związanych z pompowaniem
Zastosowanie:

Pompowanie opon samochodowych
Pompowanie opon motocyklowych
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Pompowanie
Pompowanie
Pompowanie
Pompowanie

opon samochodowych w dużych pojazdach
sprzętu sportowego np. piłek do gry w koszykówkę, siatkówkę lub piłkę nożną
opon w taczkach
opon rowerowych (również opon w profesjonalnych rowerach górskich)

Uwaga powyższe zdjęcia dotyczą starego typu kompresora z manometrem zegarowym,
my dostarczamy z już nowego typu z manometrem elektronicznym

Dane techniczne:
Zasilanie 230 V
Adapter do gniazda DC 12 V
Wyłącznik automatyczny

Tak
Tak
Tak

Długość przewodu ciśnieniowego ok. 70cm.
Dostarczane wyposażenie:
- Asi 300
- Wyposażenie ze zdjęcia
Gwarancja:
- Zakup konsumencki 2 lata
- Zakup na firmę 2 lata

Katalogi, cenniki, ulotki
Umożliwiamy pobranie katalogów, ulotek, oraz cenników, najczęściej od tych cen udzielamy rabatów handlowych, zapraszamy
do składania zapytań na produkty, których nie ma na naszej stronie.
Poniższe linki służą do pobierania , i/lub wyświetlenia wybranego pliku
2019 Cennik Dewalt Black&Decker
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