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A essência de um conceito simples e funcional 
O novo aspirador TASKI go é uma solução eficiente a nível de custo 
para a limpeza diária. Tecnologia comprovada e uma conceção 
robusta são excelentes argumentos para todas as aplicações que 
necessitem de um aspirador de pós. Com a ajuda de um motor 
silencioso está garantido um excelente desempenho.

TASKI go disponibiliza:
• Valor acrescido pelo dinheiro dispendido
• Prático e robusto
• Desempenho potente e silencioso
• Feito de material 75% reciclado

Valor acrescido
A utilização de materiais eficientes e com uma produção otimizada 
o TASKI go representa um aspirador de baixo custo mas que não
compromete a nível de desempenho.

Prático e robusto
O aspirador TASKI go foi concebido para tarefas excutadas com 
frequência ao ser idealizado com o mínimo de peças possível 
apresenta uma grande fiabilidade.

Poderoso e silencioso
O motor de 900 W de potência aliado ao seu inteligente 
posicionamento no interior do aspirador permite um excelente 
desempenho a baixos níveis de ruído.

Feito de material 75% reciclado
O TASKI go é feito de material plástico 75% reciclado e está 
em conformidade com as normas europeias em vigor.
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Dados técnicos

Volume 16 L Comprimento cabo 8,5 m

Capacidade do saco 8 L Comprimento tubo 2 m

Tipo do saco Papel Tubos de aspiração Metal

Consumo nominal 900 W Largura bocal aspiração 270 mm

Voltagem 220 / 240 V Dimensões 420 x 390 x 350 mm

Peso com cabo 5,7 kg Proteção Class II

Nível pressão sonora 64 db(A) HEPA opcional Não

Nivel potência sonora 74 dB Aprovação CE

Aspiração 22 kPa Filtros (níveis) 3

Fluxo máximo de ar 44 L/sec

Artigo Código

TASKI go 7524184

TASKI acessórios de base Código

TASKI go kit de base 32 mm 7524189

TASKI go kit de filtros base 7524190

TASKI go filtros de papel 10 un 7524191

TASKI outros acessórios Código

Conjunto de acessórios 
(bocal para fendas, bocal escova para pó)

7514889

Tubo telescópico (32 mm) 7514937

Bocal standard pó RD 32mm 7524291


