
DCL280F / DCL281F / DCL282F
Máy hút bụi dùng pin

 

Mã số.
198746-1

Mã số.
199901-8

Phụ kiện 

Cho thảm 
Đầu hút T

Đầu hút bụi 
cho ghế xe hơi

Mã số.

Chổi dọn kệỐng mềm Chổi trònĐầu hút khe

Chỉ có DCL280F, DCL281F

DCL280F DCL281F DCL282F

DCL280F DCL281F DCL282F

Túi dụng cụ 

Mã số.
199971-7

Bộ giá đỡ

Chỉ có DCL282F

Bộ túi lọc

Mã số.
198914-6

Bộ lọc trước

Mã số.
198750-0

199037-3

199040-4

198525-7

198523-1 198534-6198541-9 198549-3

198872-6198867-9 198877-6

198989-5

198918-8

5 Cái / Bộ

10 Cái / Bộ

Túi bụi vải Túi bụi giấy Miếng đệm gài đầu hút

Mã số.
194566-1

Mã số.
143677-9

Túi lọc bụi cao cấp

Mã số.
199966-0

Bộ lọc HEPA

Mã số.
199989-8

Túi bụi vải cao cấp

Mã số.
198748-7

Trắng

Xanh da trời

Khoang chứa kiểu 
con nhộng

Khoang chứa kiểu 
con nhộng

Công tắc cò bóp  + 
Công tắc trượt

Khoang chứa kiểu con nhộng

Công tắc cò bóp  + 
Công tắc trượt

Công tắc nút ấn Công tắc nút ấn 

Khoang chứa kiểu con nhộng

Công tắc nút ấn  Công tắc nút ấn  

Túi bụi giấy

Túi bụi giấy

Lưu lượng khí tối đa

1.5m /Phút

Lực hút tối đa

6.0kPa

1.5m /Phút

6.0kPa

1.5m /Phút

6.0kPa

Thời gian sử dụng liên tục*

Lưu lượng khí tối đa

Lực hút tối đa

Thời gian sử dụng liên tục*

Lưu lượng khí tối đa

Lực hút tối đa

Thời gian sử dụng liên tục*

20Phút 15Phút

20Phút

Mạnh nhất  : 

Mạnh : 

Tiêu chuẩn : 

Mạnh nhất  : 

Mạnh : 

Tiêu chuẩn : 50Phút

15Phút

20Phút

50PhútDung tích túi bụi 

750
mL

Trọng lượng nhẹ 

Dung tích túi bụi 

Trọng lượng nhẹ 

Dung tích túi bụi 

Trọng lượng nhẹ 

BL1815N
1.4kg

BL1815N
1.4kg

BL1815N
1.5kg

*Pin : BL1830B ( 3.0Ah )

750
mL

Túi bụi vải

Túi bụi giấy330mL
500mL

(LxWxH: 600x210x190mm)

Độ bền cao

Công suất cao

Nâng cao các tính năng cho việc sử dụng
 chuyên nghiệp hơn

Máy hút bụi, pin, bộ sạc và phụ kiện có thể 
được bỏ chung vào 1 túi dụng cụ. 

3 tốc độ điện tử (DCL281F / DCL282F)Có Đèn

Phụ kiện kèm theo : Đầu hút T, đầu hút khe, 
                                           ống thẳng (khóa đầu nối), 
                                           túi lọc cao cấp, bộ lọc trước.

Máy Hút Bụi Dùng Pin
DCL280F / DCL281F / DCL282F

Khả năng chứa :

Thời  gian sử dụng :

Lưu lượng khí tối đa :
Lực hút tối đa : 
Công suất :

Kích thước :
Trọng lượng :

 
1.3 - 1.6 kg 

DCL280F
800 mL

20 

1.5 m³/Phút

45 W

1,018x113x155 mm 

DCL280FRF : Sạc nhanh, pin 3.0Ah
Sạc nhanh, pin 3.0Ah
Không còn pin, sạc
Không còn pin, sạc

DCL280FRFW :
DCL280FZ :
DCL280FZW :

Không còn pin, sạc
Không còn pin, sạc

DCL281FZ :
DCL281FZW :

1.4 - 1.7 kg 

DCL281F
800 mL

Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu Chuẩn
15 / 20 / 50 (Phút) 

1.5 m³/Phút

Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu Chuẩn
60 / 45 / 15 (W)

1,018x113x154 mm 

Sạc nhanh, pin 3.0Ah
Sạc nhanh, pin 3.0Ah

DCL281FRF : 
DCL281FRFW : 

1.4 - 1.7 kg 

DCL282F
Túi bụi vải: 500 mL
Túi bụi giấy: 330 L

1.5 m³/Phút

60 / 45 / 15 (W)
1,018x113x154 mm

Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu Chuẩn
15 / 20 / 50 (Phút) 

Mạnh nhất/Mạnh/Tiêu Chuẩn

DCL282FRF : Sạc nhanh, pin 3.0Ah
Sạc nhanh, pin 3.0Ah
Không còn pin, sạc
Không còn pin, sạc

DCL282FRFW :
DCL282FZ :
DCL282FZW :

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.
Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực.

Đầu hút T, đầu hút khe, 
ống thẳng (khóa đầu nối), 
túi lọc cao cấp, bộ lọc trước.

Đầu hút T, đầu hút khe, 
ống thẳng (khóa đầu nối), 
túi bụi vải cao cấp, 
túi bụi giấy (5 cái).

Đáp ứng nhu cầu sử dụng



Đèn LED

Chỉ có DCL280F

Công tắc cò bóp + công tắc khóa trượt 

Khoang chứa kiểu con nhộng ( DCL280F / DCL281F )Bộ lọc HEPA ( DCL280F / DCL281F )

Túi bụi giấy ( DCL282F )

Hình: DCL280F

Lồng vào nhau

Vận hành êm và độ rung thấp 
1

1
2

Gờ để ép lọc

Van chống bụi

Lưu lượng khí tối đa

1.5m /Phút

Lực hút tối đa

6.0kPa

2

Đạt được bằng miếng đệm hấp thụ tiếng ồn gắn trong vỏ máy.

・Chiếu sáng khu vực làm việc.
・Cũng có chức năng đèn cảnh báo 

dung lượng pin

Cho phép sử dụng liên tục trong thời gian dài mà không gây đau mỏi. 

Khóa đầu nối

Ống có đầu vát

Động cơ không chổi than cung cấp 
công suất cao và độ bền cao

Nút chặn di chuyển

Bộ lọc trước Túi lọc cao cấp Bộ lọc HEPA

+hoặc

Sử dụng chất đàn hồi mềm hơn cho phần vỏ nắp quạt,
độ rung của vỏ máy giảm, tăng sự thoải mái
trong thời gian dài làm sạch liên tục.

1 1

2

2

Bằng cách trượt công tắc 
sang chế độ ON,   công tắc 
kích hoạt khóa liên động sẽ 
được khóa để máy hoạt 
động liên tục
.

Ống có thể được khóa với 
máy tránh trường hợp trục 
trặc bị rơi ra

Việc làm sạch những nơi 
nhỏ có thể không cần sử 
dụng đến  bàn chải  mà sử 
dụng đầu vát thay thế.

Cấu trúc bên trong mới ngăn chặn 
việc lắp đặt lỏng túi lọc / túi bụi giấy 

để bảo vệ  máy khỏi bụi

Nút chặn di chuyển phía trướt ngăn chặn 
việc lắp nắp máy vào không được do việc 
lắp túi bụi giấy không chặt chẽ.

Khi bộ lọc được cài đặt xong, thì 
gờ giúp giữ bộ lọc chặt không bị 
rơi ra


