
imop® Lite 

Mobilní  
čištění

čištší bezpečnějšízelenější lepší pro
všechny

rychlejší



Přivítejte
revoluci

 



imop® Lite
Imop Lite je lehčí než i-mop XL a představuje tak nejmenší 

a nejlehčí přístroj z celé řady i-mopů.

I-team rozšiřuje svoji současnou řadu i-mopů a přichází 

s nástrojem s vynikající manévrovatelností a přenositelností 

umožňující perfektní mobilní úklid. 

Imop Lite se dostane i do menších prostor než jeho větší bratr, i-mop XL. 

Má lepší kontrolní panel a nový mechanismus na ochranu přelití vody. 

Vše je navrhnuto tak, aby se stal ještě přívětivější pro své uživatele. 

A vše nahrává tomu, aby se úklid stal rychlý, jednoduchý a zábavný.

Pojďme přivítat našeho nového spolupracovníka do týmu, 

ať může začít SKUTEČNÝ úklid.

Čistící a sušící přístroj 
s flexibilitou plochého mopu



Neuvěřitelná 
manévrovatelnost 

• Dostane se jednoduše 
i do úzkých rohů

• Úzký poloměr otáčení znamená, 
že vyčistí i místa, kam se žádný 
automatický čistící přístroj 
nedostane  

Obrovská 
mobilita

 

• Nízký profil desky umožní vyčistit 
pod skříňkami a poličkami  

• Kartáče čistí až po samotný okraj
• Čistí malé omezené prostory
• Velmi malá hmotnost umožňuje 

pracovat na více výškových úrovních  



zaklapávací systém
click on/click off

• Barevně odlišené nádoby 
umožňují rychle vyměnit správnou 
antimikrobiální chemii 

• Jednoduše vyměnitelné kartáče 
zabraňují křížovou kontaminaci  

• Výměna baterie i za chodu

dobíjecí 
baterie

• Rychlá výměna baterie
• Možnost několika náhradních sad
• Možnost výměny baterie i během 

připojení k imopu Lite
Jen připojte dobíječku 

jednoduchá 
přeprava

 

• Přepravní kolečka 
• Vejde se do kufru osobního auta 
• Jednoduše skladovatelný 

& přenositelný do schodů 
• 100% mobilita• 



Unikátní vzpřímený design 
imopu Lite přenáší více váhy na kartáče 

a v kombinaci s výkonným motorem 
na baterie a vyššími otáčkami 

motoru než disponují jeho bratři 
– má za následek…

 



…výkonnější čištění než jakýkoliv 
jiný čistící stroj v této třídě. 

 



Zanechává podlahy
suché a bezpečné 

Mytí podlahy mokrým mopem zanechávající špinavou 

a kluzkou podlahu je minulostí. Zdokonalená technologie sání 

extrahuje prakticky veškerou čistící chemii a tekutinu, 

která se vytvoří na podlaze a zanechá podlahu suchou a bezpečnou 

k chůzi téměř okamžitě. Používá mnohem méně vody a chemie 

a představuje tak ekologické čištění. 



Strojové čištění

imop Lite znamená 
rychlé efektivní strojové čištění 

v místech, které dosud bylo 
možné čistit pouze ručně.

Mobilní čištění

Malá hmotnost a menší profil mu 
umožňuje hbitě zajet i do méně přístupných 

míst a postarat se o místa, která si 
vyžadují okamžitou pozornost. 

 

Všude s Vámi

Díky velké mobilitě můžete 
snadno převážet z místa na místo. 

 

Žádná práce není příliš velká 

Tím, že umožňuje výměnu baterie 
za chodu, není žádná práce příliš velká 

pro toto dynamo. 

Jednoduchý provoz

Není nutné mít vysokoškolský titul 
k obsluze tohoto stroje. 

Naprogramovali jsme ho za Vás. 
Jediné co musíte udělat, je spustit tlačítko 

s výběrem požadovaného operačního režimu. 
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Použití stroje vnitřní, tvrdé povrchy

Teoretický výkon   1400 m2/hod.

Praktický výkon   700 - 1000 m2/hod.

Rychlost kartáčů  500 ot/min

Přítlak kartáčů   13 kg

Pracovní šířka   37 cm

Rozměry (D × Š × V)   34 x 43 x 120 cm

Hmotnost vč. baterie   13.2 kg

Hmotnost bez baterie   11.5 kg

Nádrž na čistou vodu  3 l

Nádrž na použitou vodu  3 - max. 5 l

Zdroj energie       1 balení (20 článků)

Baterie  18 V - 12 Ah - 250 Wh

Motor kartáčů   180 W

Sací motor   200 W

Doba provozu 45 min

Externí nabíječka       110-240 V - 50/60 Hz

 Doba nabíjení  

 

6 hodin
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Technická specifikace



Minimální snaha,
Maximální výkon


