
Máy Hút Bụi Dùng Pin DCL184 / CL121D
3 tốc độ điện tử DCL184 CL121D

Túi bụi vải/ túi bụi giấy: 500 / 330 mL
Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu chuẩn: 27 / 32 / 67
Làm sạch: 1.3 m³/min
Thổi: 0.7 m³/min
Thổi: 5.6 m/s
4.6 kPa (470 mmH2O)
0.89 m/s²
Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu chuẩn: 68 / 67 / 61 dB(A)
Với pin BL1016 / BL1021B: 345x138x202 mm 
Với pin BL1041B: 359x138x202 mm 
1.7 - 1.8 kg

Phụ kiện kèm theo:

* DCL184: BL1850B / CL121D: BL1041B

Khả năng
Thời gian sử dụng liên tục(phút)*
Lưu lượng khí tối đa

Vận tốc khí tối đa
Lưu lượng hút tối đa (nước)
Độ rung
Độ ồn
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

Túi bụi vải/ túi bụi giấy: 500 / 330 mL
Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu chuẩn: 33 / 50 / 133
Làm sạch: 1.4 m³/min
Thổi: 0.8 m³/min
Thổi: 7.2 m/s
5.4 kPa (550 mmH2O)
0.4 m/s²
Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu chuẩn: 68 / 65 / 58 dB(A)
Với pin BL1830B / BL1840B / BL1850B / BL1860B: 
365x138x202 mm
1.8 - 2.2 kg

DCL184 / CL121D
Dòng Máy Hút Bụi Dùng Pin

DCL184

DCL184

CL121D

CL121D

Lưu lượng khí 
tối đa

Dùng để làm sạch

1.3 m3/phút

Lưu lượng hút
tối đa

4.6 kPa
(470mmH2O)

Dùng để làm sạch

Lưu lượng khí 
tối đa

1.4 m3/phút

Lưu lượng hút
tối đa

5.4 kPa
(550mmH2O)

Đáp ứng nhu cầu sử dụng

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

BL1820B 2.0Ah

BL1830B  3.0Ah

BL1840B 4.0Ah

BL1850B 5.0Ah

BL1860B 6.0Ah

22phút

60phút

30phút

DC10SB 

50phút

130phút

70phút

DC10WD

BL1016 1.5Ah

BL1021B 2.0Ah

BL1041B  4.0Ah

Thời gian sạc pin

Phụ kiện (* phụ kiện đi kèm, ** phụ kiện bán riêng) 

Đầu hút sàn 120* Đầu hút khe 330* Chổi xoay 360* Phụ kiện thổi*Đầu hút ghế 120* 

Túi bụi vải*

Mã số
198746-1
(Số lượng có hạn)
198747-9（EU）

Túi đựng máy*
Mã số
199900-0

Dây đeo vai*
Mã số
162544-9

Mã số
459056-4

Mã số
140H95-0

Mã số
422437-5

Mã số
140H94-2

Mã số
140J64-3

Bộ túi bụi giấy*
5 cái/bộ

Mã số
194566-1
(Số lượng có hạn)
198745-3（EU）

Mã số
198748-7
(Số lượng có hạn)
198749-5（EU）

Túi bụi vải cao cấp **

Mã số
143677-9

Miếng đệm gài đầu hút*

Được phát triển cho công việc
vệ sinh bên trong xe

Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.
Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng.

CL121DWY:
CL121DZ

Sạc, pin 1.5Ah
Không kèm pin, sạc

DCL184RF:
DCL184Z:

Sạc nhanh, pin 3.0 Ah
Không kèm pin, sạc

Đầu hút sàn 120 (459056-4), đầu hút ghế 120 
(140H95-0), đầu hút khe 330 (422437-5), chổi xoay 
360 (140H94-2), phụ kiện thổi (140J64-3), dây đeo 
vai (162544-9), bộ túi bụi giấy (194566-1), túi bụi 
vải (198746-1), miếng đệm gài đầu hút (143677-9), 
túi dụng cụ (199900-0). 



Ý tưởng cho việc vệ sinh bên trong xe

Đầu hút 
sàn 120
Đầu hút 
sàn 120

Đầu hút 
khe 330
Đầu hút 
khe 330

Đầu hút 
ghế 120
Đầu hút 
ghế 120

Chổi xoay 
360

Chổi xoay 
360

Phụ Kiện Đi Kèm Thiết Kế Đặc Biệt Đa Dạng

Hình ảnh: DCL184

Máy hút bụi dùng pin

CL121D

DCL184

Trọng lượng Khả năngPinMáy

2.2 kg
với pin BL1850B 500 mL

Túi bụi vải

330 mL
Túi bụi giấy

33 / 50 / 133 phút
khoảng

với pin BL1850B

Thời gian sử dụng liên tục (phút)
Tối đa/Cao/Bình thường

1.8 kg
với pin BL1041Bvới pin BL1041B

27 / 32 / 67 phút
khoảng

Khe giữ 
đầu hút

Ống thẳng

Hình ảnh: DCL184

Pin

DCL184 CL121D

Đèn cảnh báo
Đèn nhấp nháy khi lượng pin 
còn lại thấp

Ống mềm linh hoạt
Ống mềm mở ra có thể chạm chân 
bạn và gây khó khăn trong việc vệ sinh

Phụ kiện thổi
Nút BẬT/thay đổi tốc độ

Nút TẮT

2: Chế độ tốc độ cao

3: Chế độ tốc độ tối đa

1: Chế độ tốc độ bình thường


