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Nano P1 PRO
Draadloze handstofzuiger

Volledig nieuw design maakt schoonmaken eenvoudig

Sterke zuigkracht.
ROIDMI NANO P1 is voorzien van een high-end 130.000 
omw./min. koolstofvrije digitale motor die met zijn 
sterke zuigkracht stof, vuil en huisstofmijt verwijdert.

81dB 24min bedrijfstijd Opladen 
via USB-C

500g gewicht

24 min. bedrijfstijd op niveau Standard
De NANO P1 PRO is voorzien van 3 effectieve lithiumbatterijen 
van elk 2000 mAh. De machine is voorzien van twee 
zuigkrachten en kan op elke klus worden aangepast.

130.000 omw./min digitale motor

Drie krachtige lithiumbatterijen 
zorgen voor een sterke

zuigkracht.

De NANO P1 PRO weegt slechts 
500 g. Het design zorgt ervoor 
dat hij licht is en eenvoudig 
getild kan worden.

U schakelt hem in door 2 seconden 
op de knop te drukken.
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SPECIFICATIES:

Motorvermogen: 90 W op niveau Max.    

Geluidsniveau: < 81 dB(A) op niveau Max.

Stofreservoir: 0,1L 

Zuigkrachtinstellingen: 2

Garantie: 5 jaar garantie op de motor 

Gewicht: Lichtgewicht / 0,5 kg

Kleur: Wit of zwart

Verlichting: LED 

Batterijcapaciteit: 3x 2000 mAH batterij

Opladen: USB-kabel

Oplaadtijd: 2,5 uur

Bedrijfstijd: 24 min op niveau Standard

INHOUD VAN DE DOOS:

Oplader: USB-kabel

Opzetstuk: Magnetisch, opvouwbaar opzetstuk

Filter: Wasbaar High-Efficiency-filter 
Opslag: Praktische lus voor ophangen 

Effectieve filtering van fijnstof zorgt 
voor schone uitgescheiden lucht.

Het filterelement vangt microdeeltjes tot 
wel 0,3 μm, bacteriën, pollen en sporen. 
Het filter zorgt voor schone uitgescheiden 
lucht en een gezond binnenklimaat.

Ledverlichting met brede hoek maakt stof in donkere hoekjes zichtbaar

De ledverlichting met brede hoek verlicht alle donkere plekken en 
maakt bijvoorbeeld onder banken, tafels of bedden stof zichtbaar.

Snel opladen via USB-C

USB-C geeft de vrijheid om op elke plek 
op te laden.

P1 PRO Draadloze handstofzuiger 
Met de draagbare en gebruikersvriendelijke 
P1 PRO-handstofzuiger kun je snel en 
eenvoudig schoonmaken.

Dankzij de compacte omvang en het 
lage gewicht van slechts 0,5 kg kun je 
de P1 PRO eenvoudig meenemen

in de auto en in de keuken ophangen.

De ROIDMI P1 PRO-handstofzuiger beschikt 
in vergelijking met de Nano P1 over een 
sterke zuigkracht en een laag geluidsniveau 
van slechts 81 dB (niveau Max).
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Wasbaar filter
Kan steeds weer worden gebruikten

Complete reiniging voor de auto


