
Phụ kiện kèm theo :  

Máy Hút Bụi Cầm Tay Dùng Pin

4 tốc độ điện tử

Có đèn

CL003GZ03/CL003GZ09/CL003GZ14

Khả năng chứa
Thời gian sử dụng
Lưu lượng khí tối đa
Lực hút tối đa
Công suất
Độ ồn
Kích thước (L x W x H)

Trọng lượng

250 mL
với pin BL4025,Chế độ 1 / 2 / 3 / 4 : 80 / 40 / 25 / 16 phút
1.0 m³/phút
21 kPa (2,000 mmH2O)
Với túi lọc cao cấp EX,Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 15 / 35 / 60 / 100 W
Chế độ 1 / 2 / 3 / 4: 54 / 59 / 62 / 65 dB(A)
Với ống và đầu hút, với pin BL4020 / BL4025
: 1,106 x 113 x 177 mm 
Với ống và đầu hút, với pin BL4040
: 1,121 x 113 x 177 mm
1.9 kg (BL4020) - 2.5 kg (BL4050F)

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

BL4050F 5.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin được đề xuất

Sạc tiêu chuẩn

CL003G

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.

Máy Hút Bụi Cầm Tay Dùng Pin

Khoang chứa kiểu
con nhộng

Công tắc bấm
Công tắc bấm

CL003G
Bộ phận ly tâm

CL001G
Khoang chứa kiểu
con nhộng

CL002G
Túi bụi giấy

Máy Hút Bụi Cầm Tay Dùng Pin
Phụ kiện

Đầu hút T Cho sàn / thảm

127825-8

127827-4

127828-2

Đầu hút bụi cho ghế xe hơi

199038-1

199041-2

199039-9

Mã số : 199439-3
Đầu hút khe dài 415

Đầu hút T

198525-7
(số lượng có hạn)

(EU) 198528-1
198523-1
(số lượng có hạn)

(EU) 198527-3
198526-5
(số lượng có hạn)

(EU) 198529-9

Đầu hút T Cho sàn

123486-2

123488-8

123539-7

Mã số : Mã số : 
Mã số : 

Mã số : 

Đầu hút khe

413770-6

413859-0

413809-5

Mã số : 

Đầu hút khe dài

198919-6

198990-0

198992-6

Mã số : 

Chổi dọn kệ

198872-6
(số lượng có hạn)
198873-4
198534-6
(số lượng có hạn)
198538-8
198336-2
(số lượng có hạn)
198540-1

Mã số : 

Bộ phận ly tâm

Máy tương thích : CL001G, DCL280F, DCL281F, DCL180

CL003G kèm theo phụ kiện: Miếng xốp 62(422909-6),Bộ lọc H(1910C9-5)
Khi mua riêng bộ phận ly tâm: Miếng xốp 62(422909-6),Bộ lọc cao cấp(1910C7-9)

1910D5-01910D4-21910D3-4Mã số : 

Ống thẳng với khóa ống

459353-8

459356-2

458942-6

Mã số : Mã số : 

Chổi tròn

198878-4

198553-2

198555-8

Mã số : 1910C7-9

Bộ lọc cao cấp
Mã số : 1910C9-5

Bộ lọc H

Mã số : 

Ống mềm

198541-9
(số lượng có hạn)

(EU) 198545-1
198543-5
(số lượng có hạn)

(EU) 198547-7

Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

CL001G CL002G

CL002G

CL003G

Công tắc bấm

Bộ phận ly tâm

Ống mềm
Mã số : 191E30-3

Túi bụi giấy

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại: 0243 202 2585

Số 01 Lô OH-01, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Thượng Lý,
Q. Hồng Bàng, TP. Hải Phòng.

68 Lê Đức Thọ, P. Thắng Lợi, TP. Buôn Ma Thuột, T. Đắk Lắk

Màu trắng Màu xanh Màu đen

Cho thảm/sàn

CL003GZ03:
Màu xanh, không kèm pin sạc

Bộ lọc H (1910C9-5 *1*2*3  ), đầu hút T (127827-4*1, 127828-2 *2, 127825-8 *3), đầu hút khe (413859-0*1, 413809-5 *2, 413770-6 *3), 
kẹp giữ ống (459355-4*1, 459038-6 *2, 459354-6 *3), ống thẳng nhựa (459356-2*1, 458942-6 *2 , 459353-8 *3)

CL003GZ09:
Màu đen, không kèm pin sạc
CL003GZ014:
Màu trắng, không kèm pin sạc

*1 : CL003GZ03

*3 : CL003GZ014
*2 : CL003GZ09

A3-042022-1

CL003Z014
Màu trắng

CL00GZ03
Màu xanh

CL003GZ09
Màu đen

CL001GZ10
CL001GZ19

Màu trắng

CL001GZ04
CL001GZ18

Màu đen

CL002GZ07

CL002GZ07

Màu trắng

CL002GZ01
Màu xanh

CL002GZ03
Màu đen

Màu trắng

CL002GZ01
Màu xanh

CL002GZ03
Màu đen

Phụ kiện kèm theo

CL001GZ18/CL001GZ19 

Đi kèm
Bộ lọc cao cấpBộ lọc Hepa

+

CL001GZ04/CL001GZ10
Đi kèm

+
Giá đỡ

(Khung bộ lọc)

Bộ lọc cao cấp

Có sẵn bộ lọc HEPA 

CL001G
CL001GZ10
CL001GZ19

Màu trắng

CL001GZ04
CL001GZ18

Màu đen

CL001GZ18/CL001GZ19 

Đi kèm
Bộ lọc cao cấpBộ lọc Hepa

+

CL001GZ04/CL001GZ10
Đi kèm

+
Giá đỡ

(Khung bộ lọc)

Bộ lọc cao cấp

Có sẵn bộ lọc HEPA 

Khoang chứa kiểu
con nhộng

Công tắc bấm

Túi bụi giấy

Công tắc bấm

Túi lọc giấy 
loại kháng khuẩn

(5 cái/bộ)

Túi bụi vải cao cấp
(Có sẵn trong máy)

Lưu lượng hút 
tối đa

21kPa

Lưu lượng khí 
tối đa

1.2 m3/phút

Khả năng chứa bụi

730 mL

Trọng lượng nhẹ

với pin BL4020
1.7 kg

Lưu lượng hút 
tối đa

21kPa

Khả năng chứa bụi

500 mL

Trọng lượng nhẹ

với pin BL4020
1.8 kg

Lưu lượng khí 
tối đa

1.2 m3/phút

Độ ồn

54dB(A)
Chế độ 1

[ Chế độ 4 : 65 dB(A) ]

Độ ồn

54dB(A)
Chế độ 1

[ Chế độ 4 : 65 dB(A) ]



Nút Bật/Tắt

Nút 
thay đổi 
chế độ 

hút

Bọt biển hấp thụ tiếng ồn

Ống lưới

Bộ lọc bọt biển 
hình ống

Bộ lọc 
trước

Bộ phận ly tâm mới
Ngăn chặn tắc nghẽn bộ lọc bằng cách tách các hạt bụi mịn khỏi không khí bằng 
lực ly tâm. 
Do đó, giảm thiểu việc giảm công suất hút của máy.

Hiệu quả hút bụi tăng khoảng 6 lần khi có bộ phận ly tâm.

Để tăng hiệu quả làm sạch, bộ ly tâm được đặt phía trên ống nối dài để không rơi 
xuống sàn hoặc các vật xung quanh khi làm sạch trong không gian hẹp như sàn 
dưới gầm bàn hoặc ghế sofa.

Công suất

Lượng bụi được hút trước khi thay 
bộ lọc

Bộ lọc bụi (tiêu chuẩn)

không có bộ phận ly tâm

có bộ phận ly tâm

Bộ lọc bụi

Lựa chọn 4 chế độ công suất hút với 
chức năng nhớ chế độ

∙ Máy hút bụi có thể ghi nhớ chế độ hút 
trước đó và tiếp tục hút bụi ở chế độ 
giống như lần cuối người dùng đã bật để 
tạo sự thuận tiện cho người dùng.

∙ Có thể chọn chế độ hút trước khi bật máy 
hút bụi

∙ Chế độ nguồn đã chọn được biểu thị bằng 
4 đèn LED màu xanh lá cây.

Ống có đầu vát

Việc làm sạch những nơi 
nhỏ có thể không cần sử 
dụng đến đầu hút mà sử 
dụng đầu hút khe thay 
thế.

Dễ dàng tháo lắp 
bộ lọc 
Bộ lọc có thể được cố 
định bằng một lần nhấn.

Lưu lượng hút tối đaThời gian sử dụng liên tục
trên 1 lần sạc đầy pin

Pin: BL4025

Chế độ 4 3 2 1

16 25 40 80
phút phút phút phút

CL003G

21kPa
Máy trước đó

DCL281/DCL282

8.2kPa
+12.8

Khả năng chứa bụi

250mL

Ống có khóa

Ống được cố định bằng 
cơ chế khóa để tránh nó 
vô tình bị bung ra.

Đèn Led đơn

có chức năng cảnh báo 
dung lượng pin.

Cấu trúc được thiết kế lại giúp giảm lực cản do lực 
hút gây ra, mang lại khả năng vận hành êm ái.

Đường dẫn dòng khí bên trong được thiết kế lại làm 
giảm tiếng ồn tạo ra bên trong ống hút bụi.

Thiết kế lại đầu hút T dành cho hút sàn/hút thảm

Sử dụng chất đàn hồi mềm hơn 
cho bộ phận cố định nắp quạt, 
giảm độ rung của vỏ máy

Đạt được bằng cách thiết kế lại 
đường dẫn dòng khí thải của 
động cơ để giảm tiếng ồn của 
gió.

Độ ồn thấp

54dB(A)
[ Chế độ 1 ]

[ Chế độ 4: 65 dB(A) ]

Hình ảnh: CL003G

Dễ dàng loại bỏ bụi mịn chứa 
trong hộp đựng bụi


