
Bataryalı & Mobil Portatif Hava Üfleme Kompresörü

Mühlen RC1010

Kısa Sarj & Uzun Çalışma Süresi

Isıya Dayanıklı Motor

Çok İşlevsel 

Model kullanıcını ayarlayabileceği, yavaş ve hızlı olmak üzere iki 
farklı hava üfleme ve çekme sistemine sahiptir. Bu kademeler 130 

CFM ye kadar hava akış derecesi ve 150 PMH ye kadar hava hızı 
sunar. Bu kuvvet elektronik cihazları temizlemekten yaprak 

süpürmeye kadar güçlü olacaktır. 

MÜHLEN RC1010 modeli, 2.0Ah büyük kapasiteli 2 li-on pil içerir ve en 
yüksek hızda 15~20 dakika boyunca üflemeye devam edebilir. Hızlı şarj 
cihazı, pili yaklaşık 90 dakikada doldurabilir. Pil düşük seviyeye 
ulaştığında kırmızı LED ile kullanıcıyı uyaracaktır. Bu sayede diğer 
bataryayı kullanarak kesintisiz çalışabilir. 

MÜHLEN akülü portatif kompresör, 130 CFM hava akımı derecesi 
ve 150 MPH hava hızı sunar. Isıya dayanıklı bakır telli motor, 

ısınmadan uzun süre çalışabilmekle beraber yüksek performansını 
uzun yıllar korumaktadır. MÜHLEN RC1010 modeli kablo ve elektrik bağlantısına gerek

kalmadan her alanda hava üfleme ve toz çekme işlemlerini rahatça 
gerçekleştirebilmektedir. Toz çekme işlemi sırasında üfleme borusu ile 
toz torbasını yeri değiştirilerek gerçekleştirmektedir. 

Şarj edilebilir çift bataryalı portatif kompresör
Kablosuz kolay taşınabilir her alanda kullanılır
Hava üfleme ve toz çekme için farklı sistem
Dakikada 2.5m³~3m³ hava üfleme veya çekme
130 CFM akış derecesi & 150 PMH hava hızı 
İki farklı kademe hız ayarı (Yavaş ~ Hızlı)
Dakikada 13000 ~ 16000 motor devir hızı
Kolay taşınabilir ve portatif hava kompresörü
20 dk kadar kullanım ve  90 dk şarj süresi
Güçlendirilmiş 1500 Watt’a eş değer motor
1 Adet toz emme ve 1 adet üfleme ağzı
Düşük enerji tüketimi 300 Watt / Saat
İki adet 2.0Ah gücünde Li-On Batarya
Güçlü dayanıklı ABS malzemeden gövde 
Tam bakır tel sarılı güçlü motor
1 Adet akıllı hızlı şarj cihazı
Türkçe kullanma kılavuzu
24 Ay garanti

Çifte Batarya
MÜHLEN RC1010 modeli hava üfleme kompresörü, 1 asıl 1 yedek 

olmak üzere 2.0Ah gücünde iki batarya ile beraber gelmektedir. Bu 
sayede kullanıcı bir bataryayı kullanırken diğer bataryayı şarj ederek 

gün boyu kesintisiz çalışabilmektedir.  
Yüksek Üfleme ve Vakum Gücü

Son derece güçlü ve kademeli motor sistemi dakikada 13000~16000 
devir hızına sahiptir. Üfleme ve aynı zamanda emiş özelliğine sahip 

motor sistemi toz emme sırasında sahip olduğu yüksek hacimli torbası 
sayesinde tozları dışarı fırlatmaz. 

Tüm Yedek Parçalar
MÜHLEN RC1010 Modeli başka bir şeye gerek duymadan tüm yedek 

parçaları ile beraber gelmektedir. Bunlar arasında akıllı hızlı şarj cihazı 
(batarya dolum ledli), iki adet yedek batarya, toz toplama torbası ve 

hava üfleme/çekme başlığıdır. 
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