
Mistral B200
Mistral B200 er en fuldautoma  sk blæs-er udviklet specielt  l at le  e hverdagen i gymnas  kforeninger. Mistral B200 er  dsbesparende, nem at bruge og handy at transportere.  Den fylder automa  sk et Airtrack med lu   uden opsyn, den kan holde trykket og den kan lynhur  gt tømme airtracket for lu   e  er træning. Alt sammen mens du laver andre  ng. 

Mistral B200 er CE mærket i henhold EU lavspændingsdirek  vet 2014/35/EU af den 26. februar 2015. Følgende harmoniserede europæiske standarder er anvendtDS/EN/60204-1

Sæt den på Airtracket, tænd for blæseren. Thats it! Mistral B200 går automa  sk igang med fylde Air-tracket  l den valgte hårdhed er nået. Du behøver ikke sidde ved Aitracket. Here  er stopper blæseren automa  sk. Hårdheden inds  lles nemt med pile-tasterne og kan afl æses i displayet. Falder trykket i Airtracket, sørger Mistral B200 for at pumpe mere lu   ind, så du al  d har det ønskede tryk under hele træningen, så det passer  l Jeres niveau om det er elite, børn, eller tumbling.  
Når du er færdig med træningen, sæ  er du slan-gen på “DEFLATE” og blæseren suger al lu  en ud af airtracket, mens du fortsæ  er med andre opgaver. Når Airtracket er HELT tømt, stopper den automa  sk. Smart og  dsbesparende, airtracket kan nu rulles sammen bedst muligt.

Plug & Play

• Fuldautoma  sk fyldeblæser • Fuldautoma  sk trykregulering • Fuldautoma  sk tømning af Airtrack• Frigør  d og le  er ops  lling og nedtagning• Handy og let at transportere• Nem betjening• Husker inds  llinger

Mange fordele

• 1700 l/min• 30  l 100 mbar tryk • L:470 mm Ø30 mm • Vægt 6 kg. • 220 V/ 50 HZ

Specifi ka  oner

Vejl. udsalgspris ekskl. momskr 4495,00
www.gymnashop.dkBransagervej 2, 9490 Pandrup tlf. 30 23 79 00 

For mere informa  on og bes  lling kontakt


