Maxteamer Aqua digital II von B&L-Elektrogeräte
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Czyszcząc delikatnie nie niszczą, nie  wywołują alergii i z pewnością nie emitują szkodliwych dla zdrowia substancji. Mowa jest o ciśnieniowo-parowych urządzeniach do czyszczenia. Jednak nie każde urządzenie spełnia oczekiwania użytkownika tak jak sprzęt firmy B&L. Przetestowaliśmy najnowsze urządzenie tej firmy.
Za pomocą wysokiej temperatury pary i przy właściwym użytkowaniu urządzenia usuwają brud, skutecznie niszczą bakterie i pleśń. Również za pomocą pary można usunąć intensywne zapachy                         z materaców, koców i poduszek. W tym przypadku środki chemiczne mają ograniczone możliwości.
Wyposażenie 
Wyposażenie najnowszego modelu  jest bardzo bogate. W przeciwieństwie do swojego poprzednika w zestawie są teraz jeszcze okrągłe szczotki i gumowy „udrażniacz” rur kanalizacyjnych. Nawet, jeśli wygląd urządzenia niewiele się zmienił, to jednak jego najistotniejsze elementy zostały ulepszone. Zwiększono ciśnienie robocze poz. 2, jak również ciśnienie maksymalne. Wyświetlacz na urządzeniu pokazuje teraz wszystkie funkcje i parametry sprzętu. Przełącznik gorącej wody znajduje się teraz na uchwycie-pistolecie. Śruba kotła oraz pojemnik na wodę są zamykane gumową klapką. Aby ułatwić korzystanie z urządzenia wyposażono je w kółka. 
Przewód zasilający o długości czterech metrów oraz wąż o długości trzech metrów są optymalnie dobrane i pozwalają na czyszczenie długich i wysokich pomieszczeń. Do transportowania urządzenia i akcesoriów przeznaczona jest specjalna, duża „sportowa torba”.
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Uruchomienie i praca z urządzeniem
Uruchomienie urządzenia jest bardzo proste. Podłączyć wąż, napełnić zbiornik wodą, podłączyć  urządzenie do sieci i nacisnąć włącznik. Następnie poczekać kilka minut do momentu osiągnięcia 
właściwej temperatury i ciśnienia pary (na wyświetlaczu pojawi się symbol gotowości).                   W zależności od potrzeb trzeba wybrać odpowiednią dyszę i można zaczynać pracę. Gorąca para 
usuwa szybko i niezawodnie zabrudzenia. Okna, płytki, wanna lub kuweta dla kota, wszystko będzie czyste i pozbawione nieprzyjemnych zapachów.
Za pomocą nowego „udrażniacza” można odetkać niedrożne rury kanalizacyjne.
Podsumowanie
Coraz więcej ludzi cierpi na alergie. Wielu naukowców uważa, że odpowiedzialne za to są środki  chemiczne wykorzystywane w gospodarstwach domowych.  Dzięki  Maxteamer Aqua digital  II można temu ostatecznie położyć kres. Urządzenie to nie tylko nas chroni przed chemicznymi substancjami, lecz także znakomicie oczyszcza powierzchnie.
                                                                                                                             Dipl.-Ing.OlafThelen
BB&L BMaxteamer Aqua digital II

Sprzedaż: B&L-Elektrogeräte GmbH, Jülich
Cena:  na życzenie
Telefon: 0 24 61 / 3 43 70
Internet: www.maxteamer.de

Dane techniczne:
Napięcie:                                       230 V
Pobór energii (razem):                  2,85 kW
Pobór mocy (żelazko):                   850 W 
Ciśnienie max:                               10 bar
Ciśnienie robocze 1:                       5 bar
Ciśnienie robocze 2:                       8 bar
Pojemność kotła:                            1,4 l 
Pojemność zbiornika na wodę:       2,5 l
Kocioł - stal szlachetna:                 1,0 mm


Ocena: (+) (–)
+ Akcesoria
+ Praca w trudno dostępnych miejscach
– Waga

Noty:
Funkcje:                       40%      1,0
Obsługa:                       40%      1,1
Wyposażenie                20%      1,1

                                      Top klasa
Heimwerker Praxis                  1,0 (najwyższa ocena wg niemieckiej skali)
Wydanie 02/2009

Cena / Wydajność: –  

