DEOS
Lähempänä pintaa.

Uusi Mirka® DEOS 663CV Delta.
Virheetön kulmasta kulmaan.
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VIRHEETÖN KULM
Uusi Mirka® DEOS kulmien hiontaan
Virheetön pinta kulmasta kulmaan. Mirka® DEOS 663CV Delta -hiomakoneella tämä on mahdollista nopeammin ja helpommin
kuin koskaan ennen. Hio rasittumatta, jopa pään yläpuolelta, sillä Mirka DEOS Delta painaa alle kilon. Saavuta vaivattomasti
ahtaimmatkin kohdat hiomakoneella joka on ainoastaan 10 cm korkea. Harjattoman moottorin ja 3 mm:n epäkeskoliikkeen
ansiosta hiominen on 50% tehokkaampaa. Ja myös älykkäämpää, integroidun tärinäsensorin sekä Bluetooth liitettävyyden
ansiosta, joiden avulla saat tärkeää tietoa tärinästä, nopeudesta ja hiomakoneen käytöstä. Tämä uusin Mirka DEOS -tuoteperheen
tulokas vie kulmien hionnan kokonaan uudelle tasolle.
Tekniset tiedot

Mirka® DEOS 663CV Delta

Teho (W)

250 W

Teho (rpm)

5,000–10,000 rpm

Epäkesko

3.0 mm

Melutaso LpA

68 dB

Tärinätaso

2.6 m/s

Paino

0.97 kg

Alustallan koko

100 x 152 x 152 mm

Liitettävyys

Bluetooth
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*Verrattuna tärkeimpiin kilpailijoihin.
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MASTA KULMAAN.
Hio pidempään rasittumatta
Ei enää kipeitä lihaksia. Mirka DEOS Delta painaa alle kilon, mikä
tekee siitä 20% kevyemmän, kuin kilpailevat kärkihiomakoneet
markkinoilla.

Lähempänä pintaa
Saavuta vaivattomasti ahtaimmatkin nurkat ja kohdat. Matalan profiilin
– ainoastaan 10 cm – ansiosta pääset 30% lähemmäksi pintaa missä
tahansa kulmassa, mikä helpottaa työskentelyä ja parantaa lopputulosta.

Hio enemmän ja nopeammin

Pysy yhteydessä
myMirka -sovelluksen ja hiomakoneeseen
sisäänrakennetun Bluetooth teknologian
ansioista pystyt seuraamaan tärinäarvoja
reaaliajassa käyttäessäsi hiomakonetta.
Nauti erinomaisista tuloksista, joita ergonominen muotoilu ja myMirka -sovelluksen
käyttö tarjoavat. Voit myös rekisteröidä
Mirka koneesi takuun helposti myMirka
-sovelluksen kautta.

Saatavilla App Storesta ja Google Playsta.

Työskentele nopeammin. 3 mm:n epäkeskoliikkeen ansiosta aineenpoisto on 50% tehokkaampaa tavallisiin kärkihiomakoneisiin
verrattuna – kuitenkin niin, että tärinätaso pysyy alhaisena.
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Mirkan digitaaliset ja pölyttömät ratkaisut

+

Lataa myMirka –sovellus kokeillaksesi edistyksellisiä ominaisuuksia. Käyttämällä konetta
yhdessä Abranet verkkohiomatuotteiden ja Mirka pölynimurin kanssa mahdollistat
työskentelyn pölyttömässä ympäristössä.
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