
Den pålidelige støvsuger til 
hverdagsbrug 
- i et let og ergonomisk design

VP300-serien



VP300 kan nemt og sikkert bæres i én hånd Takket være den praktiske mulighed for 
opbevaring af mundstykker har du altid det 
tilbehør, du har brug for, ved hånden



Aftagelig orange ledning på udvalgte modeller

Effektiv filtrering med HEPA-filteret

En støvsuger til dagligdags  
opgaver

Nilfisk VP300-serien består af solidt konstruerede, holdbare 
basisstøvsugere, der er udviklet til at få opgaven fra hånden 
dag efter dag. Den er perfekt til rengøring  af kontorer, 
hotelværelser, butikker og lignende områder med lette til 
middelsvære rengøringsbehov.

Nilfisk VP300-serien giver dig et filtreringsniveau helt i top 
takket være HEPA 13 udblæsningsfilteret, der er standard 
på alle modeller. Det er med til at sikre høj luftkvalitet i det 
område, hvor der bliver gjort rent. VP300 fås i forskellige  
modeller og konfigurationer, så du altid kan finde en, der 
passer til netop dine rengøringsopgaver. Hvis målet er  
energieffektiv rengøring, skal du vælge modellen VP300 Eco, 
der sikrer god rengøring med et meget lavt lydniveau, hvilket 
gør den velegnet til rengøring i dagtimerne. 
  
Med VP300-seriens brugervenlige design får du:
· Klassens bedste kapacitet, hvilket betyder, at du skal bruge  
 mindre tid på at skifte støvsugerpose
· En vægt på kun 5 kg, der gør det nemt at flytte støv- 
  sugeren rundt
· Lavt lydtryksniveau fra 58 dB(A) gør støvsugeren velegnet 
 til rengøring i dagtimerne
· Sikker opbevaring af tilbehør og ledning, så det er nemt 
 at komme til 

En effektiv rengøringsoplevelse hver gang

To hastigheder, så du kan tilpasse støvsugerne 
til en bredere vifte af anvendelsesområder



Nilfisk Danmark A/S
Industrivej 1 – 9560 Hadsund
Tlf.: 43 23 40 50
kundeservice.dk@nilfisk.com
www.nilfisk.dk

Den enestående støvsuger, 
der er til at betale

Tekniske specifikationer
Beskrivelse Enhed VP300 Eco HEPA VP300 HEPA VP300 HEPA Basic VP300 HEPA Nordic

Varenr. 107415311 41600870 107415322 107414284

Energiklasse

Årligt energiforbrug (kWh/år) 14 28 32 28

Støvopsamling på tæppe C Ikke relevant C Ikke relevant

Støvopsamling på hårdt gulv B E C E

Støvemissionsklasse A A A A

Lydniveau (dB(A) IEC/EN 60335-2-69) 69 73/70 73 73

Nominel effekt W 400 800/400 800 800

Sugeeffekt ved mundstykke W 110 215/110 215 215

Luftmængde l/sek. 25 32/25 32 32

Vakuum ved mundstykke kPa 15 22/15 22 22

Lydtryksniveau dB(A) 58 62/58 62 62

Kapacitet, støvsugerpose liter 10 10 10 10

Kabellængde m 10 15 10 15

Hovedfilter, overfladeareal cm2 2400 2400 2400 2400

Dimensioner L x B x H cm 39,5x34x39 39,5x34x39 39,5x34x39 39,5X34X39

Vægt kg 5 5,5 5,5 5,5

Ret til ændringer i konstruktion og specifikationer forbeholdes.
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To hastigheder på 
udvalgte modeller

Stærk og holdbar 
tænd/sluk-knap

Ergonomisk udformet 
bærehåndtag sikrer nem 

transport uden ubehag

HEPA 13 udblæsningsfilter

Stødbeskyttelse, der ikke 
efterlader mærker

Praktisk opbevaringsløsning

Opbevaring af ledningen

Aftagelig orange ledning på 
udvalgte modeller

Beskyttede baghjul

Tilbehøret opbevares diskret og 
sikkert mellem baghjulene


