
Mühlen RC666

2000 Watt Kuvvet

Sürekli Çalışmak İçin Uygun

Dakikada 30000 Devire Kadar

MÜHLEN RC666 modeli, 19 kademeli hava üflemenin yanı sıra yine 
aynı kademelerde toz ve hava çekme sistemine sahiptir. Üfleme 

başlığının yan tarafa ve toz torbasının ön tarafa takılması ile 
mükemmel bir toz çekme makinesi haline dönüşmektedir.

Sadece 500 wattlık enerji tüketimi yaparken, diğer taraftan 2000 watt’a 
eşdeğer üfleme ve çekme kuvveti uygulaması uzman mühendislik ve 
uzun yılların verdiği tecrübeye dayanmaktadır. Bununla beraber son 
derece ergonomik yapıya sahip model rahatça her yerde 
kullanılabilmektedir.   

Küçük boyutunun yanı sıra son derece profesyonel olan MÜHLEN 
RC666 modeli, gün içinde sürekli kullanım için uygun 

tasarlanmıştır. Isınmaya dayanıklı motor yapısı tam ve sıralı bakır 
telden %100 Copper Wire teknolojisi kullanılarak üretilmiştir. 15000~30000 devir arasında kullanıcı tarafından ayarlanabilir 19 

farklı kademeye sahip hava üfleme ve çekme kompresörü, en hafif 
esintiden en sert fırtınalara kadar yılarca yüksek performansta 
çalışacak şekilde üretilmiştir.   

Küçük portatif ve profesyonel hava üfleme & çekme
200 CFM hava akış derecesi ve 250 PMH hava üfleme
Ayarlanabilir 19 farklı kademe motor devir hızı
15000~30000 devir arası ayarlanabilir 19 kademe
Aynı makine üzerinde üfleme ve çekme özelliği
Darbelere ve kırılmalara dirençli ABS gövde
Artırılmış 2000 Watt üfleme/Çekme gücü
Uzun ömürlü ısıya dayanıklı motor yapısı
Kolay kavranır kauçuk tutacak ve başlık
Birer adet üfleme ağzı ve toz torbası
500 Watt’lık düşük enerji tüketimi
%100 Copper Wire teknolojisi motor 
Çalıştırma ve sabitleme mandalı
2 Adet yedek karbon fırça
Türkçe kullana kılavuzu
24 Ay garanti

Güçlü Motor / Güçlü Üfleme
MÜHLEN RC666, portatif hava üfleme kompresörü son derece güçlü 

motoru sayesinde, en yumuşak rüzgarlardan en sert fırtınalara kadar hava 
üfleme kapasitesine sahiptir. Bununla beraber modelin motor ve mekanik 

aksamı parçaları uzun yıllar dayanacak şekilde üretilmiştir.  
19 Kademe Hız

Diğer hiçbir modelde bulunmayan 19 kademelik geniş hava üfleme ve 
çekme aralığı sadece bu modelde bulunmaktadır. Bu özellik kullanıcıya en 

hassas elektronik cihazların temizliğinden zorlu kirli tozlu yüzeyleri 
temizlemesine olanak tanır. 

Güçlü Gövde/Pratik Kullanım
Darbelere ve kırılmalara son derece dirençli hale getirilen MÜHLEN RC666 

modeli, güçlendirilmiş ABS malzemeden üretilmiştir. Bunun haricinde 
esnek kauçuk malzemeden üretilen üfleme/Çekme başlığı ile en zorlu 

yerdeki tozları çekebilir veya üfleyebilir. 

Üfleme & Çekme

19 Kademeli Portatif Hava Üfleme/Çekme KompresörüGüçlü Motor
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