
Потужний безшумний пилосос,
розроблений командою TASKI

TASKI AERO 8 / 15 (ТАСКІ АЕРО 8 і 15)
Пилосос TASKI AERO 8/15 розроблений за сучасними технологіями і має 
потужний високоефективний двигуе. Завдяки запатентованій технології 
придушення шуму, пилосос працює майже безшумно. Крім того, модель 
дозволяє проводити заміну деяких запасних частин за лічені секунди без 
інструментів .

TASKI AERO 8/15 це:

• Компактна та надійна конструкція, розроблена командою TASKI

• Сучасний дизайн відповідно до концепції сталого розвитку

• Ультратихий двигун TASKI з технологїєю придушення шуму

• Розроблено та протестовано відповідно до кращих напрацювань

Компактна та надійна конструкція, розроблена командою TASKI

Завдяки функціональній, компактній і надійній конструкції, пилосос не 
займає багато місця для зберігання, а вбудована ергономічна ручка полегшує 
перенесення і дозволяє легко, і зручно змотувати кабель живлення вручну при 
зберіганні

Сучасний дизайн відповідно до концепції сталого розвитку

Нова лінійка TASKI AERO - це високоефективні пилососи, працють за 
допомогою інноваційного двигуна, потужністю всього 585 Вт, але забезпечує 
продуктивність на рівні 900 Вт і вище. Така потужність стала можлива завдяки 
інноваційній системі організації повітряних потоків. В результаті пилосос 
дозволяє економити на електроенергії і скорочувати викиди CO2 без шкоди 
якості прибирання.

Ультратихий двигун TASKI з технологїєю придушення шуму

Пилосос TASKI AERO працює майже безшумно завдяки запатентованій 
інноваційній технології TASKI з придушення шуму. Низький рівень шуму 
означає, що сухе прибирання пилососом можна проводити в будь-який час 
доби, не заважаючи на оточуючих.

Розроблено та протестовано відповідно до кращих напрацювань

Пилосос розроблений для регулярного професійного використання в будь-
яких умовах. Кожна деталь розроблена з урахуванням тривалих тестів у 
клієнтів і вдосконалення процесів, кінцева мета, яких полягає в наданні 
високоякісного продукту і забезпеченні високої продуктивності. З точки зору 
ергономіки пилососів TASKI AERO немає рівних: вимикач ногою і 
високоякісний набір аксесуарів.
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АртикулМодель

TASKI AERO 8 Пилосос для сухого прибирання 7524247

TASKI AERO 15 Пилосос для сухого прибирання 7524248

Аксесуари                                                                                                                                      Артикул 

TASKI AERO 8/15 disp. fleece bags 10pc / Одноразовий флісовий пилозбірник (10шт) 7524288    

TASKI AERO 8/15 filter paper bags 10pc / Одноразовий паперовий пилозбірник (10шт) 7524289 

TASKI AERO combi roller floor nozzle 32mm / Універсальная насадка «Стандарт» 32 мм        7524290

TASKI AERO combi sliding nozzle 32mm / Універсальная насадка “Преміум” 32 мм 7524291

TASKI AERO combi ultra flat nozzle 32mm / Універсальна насадка для твердої підлоги 32 мм    7524292

TASKI AERO telescopic tube 32mm / Телескопічна металева трубка 32 мм 7524295

TASKI AERO one piece tube 32mm / Металева трубка (нетелескопіч.) 32мм 7524296

TASKI AERO crevice/dusting brush 32mm / Набір насадок (щільова та щільова для пилу) 7524299

TASKI AERO crevice nozzle long 32/38mm / Подовження щільова насадка 32/38 мм 7524300

TASKI AERO dusting brush long 32/38mm / Подовжена насадка з щіткою для пилу 32/38 мм     7524301

TASKI AERO upholstery nozzle 32/38mm / Насадка для м'яких меблів 32/38 мм 7524302

TASKI AERO exhaust filter pads 10pc / Фільтр (10шт) 7524303

TASKI AERO 8/15 HEPA microfilter / HEPA мікрофільтр 7524304

TASKI AERO 8/15 disp. filter fleece 5pc / Одноразовий флісовий фільтр для мотора 7524305

Технічні характеристики 

Об'єм баку 13 л / 15 л Робочий радіус 16 м

Тип пилозбірник (фліс/папір) Оба Довжина мережевого шнура12.5 м

Номінальна потужність 585 Вт Довжина шлангу 2.2 м

Напруга 220/240 В Всмоктуючі трубки Метал. телескопич.

Вага (з мережевим шнуром) 6.4 кг / 7.3 кг Ширина насадки 280 мм

Рівень шуму 53 дБ(A)
Габарити 424 x 313 x 353 мм

426 x 313 x 390 ммРівень звукової потужності 66 дБ / 63 дБ

Розрядження 17.41 кПа Ступінь захисту Класс II

Макс. повітряний потік 33 л/сек Hepa фільтр Да (опция)

Фільтрація (кіл-ть стадій) 3 Маркування Tüv/SEV/CE
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