DEOS

Daha yakın. Kusursuzluk
için.
Yeni zımpara makinesi Mirka® DEOS
663CV Delta.
Uçtan uca kusursuz.

YENİ!

DELTA

ZIMPARA
MAKİNESİ

Symbols
Symbols
Symbols

UÇTAN UCA KUSURSUZ.
Köşeler için yeni Mirka® DEOS

Teknik özellikler

Mirka® DEOS 663CV Delta

Güç girişi

250 W

Hız

5,000–10,000 rpm

Orbit

3.0 mm

Ses seviyesi LpA

68 dB

Titreşim seviyesi

2.6 m/s

Ağırlık

0.97 kg

Ped ebatı

100 x 152 x 152 mm

Bağlantı

Bluetooth
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*Ana rakip firmanın delta zımparalama makinesi ile karşılaştırılmıştır.

Uçtan uca kusursuz bir yüzey. Yeni Mirka® DEOS 663CV Delta bunu mümkün kılıyor; üstelik her zamankinden daha hızlı ve
daha kolay bir şekilde. Başınızdan yüksek bir yüzey üzerinde çalışırken bile kaslarınızı zorlamadan zımparalayın; çünkü
Mirka DEOS Delta 1 kg’dan az bir ağırlığa sahiptir. Yalnızca 10 cm yüksekliğindeki bir zımpara makinesi ile, dar alanlara
rahatça erişin. Güçlü kömürsüz motor ve 3 mm orbit sayesinde % 50 daha etkili* zımparalama işlemi. Üstelik titreşim, hız
ve kullanım verilerini parmak uçlarınıza getiren entegre titreşim sensörü ve Bluetooth bağlantısı ile daha akıllı. Mirka DEOS
ailesinin bu yeni üyesi, köşe zımparalama işlemini bir üst seviyeye taşıyor.

Daha az zorlanma ile daha uzun süre zımpara yapın
Kaslarınız artık ağrımayacak. Mirka DEOS Delta’nın ağırlığı 1 kg’ın
altındadır; bu da onun piyasadaki diğer delta zımpara makinelerinden % 20’nin üzerinde hafif olmasını sağlar.

Yüzeye daha yakın çalışın
Köşelere ve kuytu alanlara rahatça erişin. -Yalnızca 10 cm
yüksekliğindeki- alçak profili size emsalsiz bir kontrol olanağı
sunarak, yüzeye her açıdan % 30 daha yakın olmanızı sağlar.

Daha fazla talaş kaldırın
Daha hızlı çalışın. 3mm'lik bir orbit ile talaşı sıradan delta zımpara
makinelerinden 50 % daha etkili giderirken , titreşim seviyelerini
düşük düzeyde tutmanın rahatlığını yaşayabilirsiniz.

Bağlı kalın
Her şey parmaklarınızın ucunda.
Titreşim, hız ve kullanım verilerini elde
edin. Garanti kaydını yalnızca birkaç
tıklama ile tamamlayın. Ürün kılavuzlarını
arayın, en son haberleri okuyun ve çok
daha fazlasını gerçekleştirin. Yeni özellikler
çok yakında. Mirka’nın dijital çözümlerine
yalnızca birkaç tıklama ile ulaşın.
Uygulamayı App Store ve Google
Play’de bulabilirsiniz.
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Mirka’dan dijital ve tozsuz çözüm

+

Gelişmiş özellikleri denemek için myMirka uygulamasını indirin. Tozdan arındırılmış
bir ortamda kolayca nefes alabilmek için Abranet ve Mirka Toz Emiş Ünitesi ile
birlikte kullanın.

Mirka Türkiye
siparis@mirka.com
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