
AERO BP
Os aspiradores TASKI AERO BP, revelam o melhor desempenho na sua 
categoria em termos de conforto de utilização e leveza.

TASKI AERO BP
O TASKI AERO BP é ideal para ser utilizado em escadas, elevadores e 
zonas de entrada devido ao seu baixo peso, baixo nível de ruído e ainda o 
seu formato compacto combinado com uma excelente vesatilidade e bom 
poder de sucção.
Os modelos de baterais a lítio são indicados para áreas em que a liberdade 
de movimentos é fundamental.

TASKI AERO BP disponibiliza :
• Leveza, silêncio e discrição 
• Conforto e ergonomia
• Flexibilidade e autonomia
• Desempenho

Leve, silencioso e discreto

O AERO BP é indicado para escadas, elevadores e entradas. Os modelos 
a baterias são ideiais para meios de transporte, zonas de lazer e zonas 
circundantes de edifícios. O baixo peso e o trabalhar silencioso são 
alcançados através do desenho inteligente e dos materiais utilizados; 
sem com isso causarem um impacto adverso no desempenho ou na 
acumulação de calor. Leve, de perfil fino e com um baixo nível de ruído 
para uma aspiração discreta. 

Conforto e ergonomia

 Flexibilidade e autonomia
Três em um: aspirador a ser utilizado como mochila, aspirador 
convencional ou soprador de folhas, areias ou detritos leves. De forma a 
poupar custos e melhorar a flexibilidade foi utilizado o  mesmo carregador 
e a mesma bateria da autolavadora TASKI swingo 150 B. O modelo AERO 
BP de bateria de lítio tem uma autonomia de 30 minutos e carrega em   
apenas 90 min. Há a possibilidade de se usarem baterias adicionais para 
aumentar a autonomia. O modelo PLUS estende a autonomia da bateria 
para 60 min. O modelo PLUS também vem com controlo remoto para 
funções ainda mais fáceis de ligar/desligar e três definições de potência.

Desempenho
O AERO BP lítio apresenta uns incríveis 22 L/seg enquanto a versão de 
cabo uns soberbos 30 L/seg de sucção e a versão PLUS 31L/seg. A escova 
opcional turbo aumenta o leque de aplicação do aspirador.

Baixo peso total é um fator critico em qualquer aspirador. Com apenas 
4,7 kg (versão elétrica), 4,9Kg (versão PLUS) e 5,3 kg (versão a bateria) 
estão entre os aspiradores mais leves no mercado. O perfil fino bem como 
o material têxtil, feito da mesma fibra que equipa as mochilas modernas 
topo de gama, disponibilizam uma excelente distribuição de pesos e um 
conforto extraordinário.



AERO BP

Dados Técnicos TASKI AERO BP E TASKI AERO BP B TASKI AERO BP 
B PLUS 

Potência nominal (w)  700 370 340
Fluxo de ar  (L/seg.) 30 22 31
Vácuo (kPa) 16 10 15
Bateria de lítio  – Padrão Padrão
Autonomia máxima (min.)  – 30 60
Tempo de carregamento (h) – 90 90
Peso (Pronto a usar com bateria) kg 4.7 5.3 4.9
Nível de potência sonora (dB) 66 61 63
Nível de pressão sonora dB(A) 75 69 67
Comprimento do cabo 12.5 m – –
Capacidade do saco de pó (L) 4.5 4.5 4.5
Níveis de filtragem 3 5 5
Classe de filtragem HEPA H13 Opcional Opcional Opcional
Filtro de exaustão  Padrão Padrão Padrão
Largura de trabalho (mm) 280 280 280
Classe de proteção II III III
Homologações CE (tbc) CE (tbc) CE (tbc)
Dimensões (C x L x A) mm 240 x 210 x 495 240 x 210 x 495 240 x 210 x 495

2Modelo5 Código
TASKI AERO BP E 7524493
TASKI AERO BP B Li-Ion 7524498
TASKI AERO BP B Conjunto de arranque*  7524503
TASKI AERO BP B Li-Ion PLUS 7524708
TASKI Bateria de Lítio 36V 6Ah 7524166
TASKI Carregador de Bateria 7524168
TASKI AERO BP Conjunto de conversão rodas 7524499
TASKI AERO BP filtro descartável de tecido 10 uni. 7524500
TASKI AERO BP filtro esponja 7524501
TASKI AERO BP HEPA H13 7524836
TASKI AERO BP mangueira de aspiração 1,5 m 7524502
TASKI AERO BP placa de sopro 7524574
TASKI escova de aspiração turbo 32 mm 7524293
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*Inclui TASKI AERO BP B com 1 carregador e 2 baterias.


