
i-move® 
2.5B

Din 
perfekte
rejsemakker

hurtigere renere grønnere sikrere bedre 



Det handler ikke kun  
om rengøring...

Rengøring har aldrig nogensinde 
været vigtigere end lige nu.
Og når vi siger rengøring, så mener 
vi en effektiv rengøring, der er mere 
end ‘bare’ fjernelse af snavs. 
For os betyder det at sikre menneskers 
sundhed og sikkerhed samtidigt med 
at selve rengøringen er lettere, enklere, 
mere effektiv og endda sjov.
Det betyder ensartede resultater over 
hele verden, mens vi alle passer på den.

i-move 2.5B sikrer en masse glade 
ansigter og sunde kroppe, takket være 
det lette, lille og ergonomiske design. 
360° drejelig slange og batteridrevet 
frihed (ingen ledninger!) gør det let at 
tage den med i mindre rum og steder,
hvor det ellers er svært at komme til.

...Det handler om 
      glade og sunde  
        mennesker



Lille, men vågen
Kompakt styrke

Mød i-move 2.5B, lillebror til i-move 4B. 
På trods af den lille størrelse og lave vægt 
på bare 5,28 kg (inklusive batterier) har 
i-move 2.5B masser af kraft (hele 250 watt ) 
og en forbløffende stor støvpose på 2,5 liter. 
Det er din ultimative lille hjælper i mindre 
rum og gør det muligt at nå steder, der 
ellers er svære at støvsuge uden sved på 
panden (eller ondt i ryggen). Takket være 
den lave vægt og det kompakte design 
er denne støvsuger ideel for mennesker 
i alle størrelser.

Nogle gange er du nødt til at stoppe 
for at dufte roserne. Sæt pris på verden 
omkring dig og nyd de små ting i livet. 
For eksempel når du værdsætter 
en lækker duft, der fylder rummet. 
Med i-scent introducerer vi en blød, 
beroligende duft som du eventuelt 
kan tilføje til i-move 2.5B. 
Bonus: det er naturligvis miljøvenligt.

Sig farvel til 
uønskede lugte
Sig goddag til en 
duft af renhed



Passer til alle
Den lette vægt på 5,28 kg 
(inklusive batterier) og det 
ergonomiske design gør

i-move 2.B let at arbejde med 
for alle. De helt nye i-power 8.7 

batterier er mindre og lettere
end vores andre batterier. 

Det gør støvsugeren velegnet 
til mennesker i alle størrelser.

Luften kommer ud af
støvsugerens ene side, så den 

person der støvsuger ikke bliver 
påvirket af det lufttrykket.

Jeg elsker den rene duft
Du kan placere den valgfri i-scent 

patron i beholderen og beslutte om 
du vil have duften spredt på et lavt, 

medium eller højt niveau. i-scent 
tilføjer en blød og indbydende duft, 

der gør alle rum lidt ekstra 
behagelige at opholde sig i.

Jeg er klar
De små batterier kan holde op til 

52 minutter. Batteriindikatoren viser 
dig, hvor meget strøm der er tilbage. 

Sørg for at genoplade dem i tide, 
så du kan blive ved med at nyde, 
hvor let det er at støvsuge med 

i-move 2.5B.

Jeg har masser af kraft
Takket være batteridrevet 

frihed og i-move 2.5B’s lille 
størrelse kan du let bevæge 

dig rundt i mindre rum. 
Perfekt til steder der normalt 

er svære at nå, eller hvor 
der ikke er stikkontakter i 

nærheden.

og ta’ 
mig med 
Med i-move 2.5B er støvsugning præcis så 
nemt, som det burde være. Bare tag den på 
ryggen, tænd for strømmen, og du kan 
begynde at støvsuge. Så let er det. 
Takket være det smarte design kan du uden 
besvær skifte støvpose. Med to nemme klik 
åbner du støvpose-rummet for at skifte posen. 
Du behøver ikke engang at fjerne slangen.

→  Batterier med strømindikatorer
→ Letvægt på 5,28 kg
→ 360° drejelig slange gør at tingene ikke filtrer sammen
→ Mulighed for at tilkøbe andre støvsugerhoveder
→ Nemt klik og åbn system
→ 2 filtre til ekstra rene rum (hovedfilter er klasse H11)
→ Valgfri patron med beroligende i-scent
→ Dysen kan bruges på bløde og hårde gulve
→ Afbryder til fjernbetjening

Ta’ mig på ryggen 

Et støvsugerhoved til alle formål
i-move 2.5B leveres med en dyse der kan 

bruges på både hårde og bløde gulve. 
Slangen er antistatisk, så du kan 

støvsuge tæppet sikkert.

Gør det let
Oplev glæden ved ikke at skulle 

bekymre dig om hverken stikkontakter 
eller ledninger. Placer bare enheden på 

din ryg, tryk på tænd / sluk-knappen 
og start rengøringen.

Fleksibilitet er nøglen
Taljebåndet kan let justeres og 
fjernbetjeningen leveres med et 

praktisk spænde. Vedhæft det til dine 
rygsækstropper, linning eller lomme.
Brug for at nå noget? Slangen kan 

strække sig til 1 m, og håndtaget kan 
strække sig fra 80cm til 115cm.



Hurtigere
Takket være den batteridrevne frihed (ingen ledninger!), og det lille design, 
kan du bevæge dig let og hurtigt rundt i små rum – selv hvis der er 
forhindringer. Støvposen kan skiftes på få sekunder. Åbn poserummet med 
to klik og skift posen, det er ikke nødvendigt at fjerne slangen.

Renere
Svært tilgængelige rum bliver til let tilgængelige steder med den smidige 
i-move 2.5B. Enheden har 2 filtre af høj kvalitet inklusive et H11 klasse 
filter, kraftig sugning (14 Kpa) og stærk snavsopsamling ved 1100 mmHg. 
Du vil sætte pris på den renere luft, filtreret uden støv og luftbårne 
bakterielle forurenede stoffer.

Grønnere
Den valgfri i-scent duftpatron frigiver en miljøvenlig duft i takt med at dit rum 
bliver støvsuget. Støvsugerens dele kan let repareres eller udskiftes i tilfælde 
af uheld, hvilket giver støvsugeren som helhed en længere levetid. Batterierne 
kan genoplades.

Sikrere
Den lette og ergonomiske i-move 2.5B giver dig mulighed for at bevæge 
dig med maksimal mobilitet og effektivitet. Når du bærer enheden på 
ryggen er vægten jævnt fordelt over din krop. Dette gør den også velegnet 
til personer med mindre fysisk styrke. Takket være det trådløse design er 
der ingen risiko for at snuble over ledninger.

Bedre for alle
I-move 2.5B er din perfekte rejsekammerat, når du har brug for hurtig 
støvsugning på pletten, ønsker at støvsuge mindre rum eller svært 
tilgængelige steder. Det er en af de letteste og mindste støvsugere på 
markedet. Den er designet til nem brug.

Valg ekstra kraft, når det er nødvendigt
Få lidt ekstra kraft til at rengøre stærkt 
snavsede overflader eller bløde tæpper. 
Ekstra-tilbehøret i-brush tilføjer en kraftig 
børstemotor til din støvsuger. Den vibrerer/ 
bevæger tæppet og løsner snavs og støv. 
Justering mellem forskellige gulv-typer er let 
med fodpedalen. 5 forskellige højdejusteringer 
giver dig mulighed for at skifte fra hårde til 
bløde gulve og fra lave til høje tæpper inden 
for få sekunder. i-brush er batteridrevet.

Støvpose der er let at skifte
Støvposen kan let skiftes, uden 

at fjerne slangen.
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GARANTI

Tekniske specifikationer: 
 

Bærevægt  4,58 kg (inkl. 1 batteri, ekskl. slange + stav) 
 5,28 kg (inkl. 2 batterier, ekskl. slange + stav)

Vægt batteri  0,70 kg pr. Batteri

Størrelse (lxbxh)  224x214x476mm

Slangelængde  2 m (opbevaret 0,5 m)

Kapacitet  2.5 liter

Værktøjets diameter  32 mm

Lydniveau  65-68 dBA

Forseglingssugning  14,0Kpa

Luftstrøm  1,75 m3 / min

Påføring  Kun tør 

Strømkilde  i-power 8.7

Driftstid  52 min

Strøm (maks.)  9,6A

Maskinens effekt  250W

Motor (spænding)  28V

Hastighedsjustering  Nej

Roterende slangekobling  Ja

Kontrolboks  Ja

Opladertype  Ekstern oplader

Batterimængde pr. oplader  4 ved i-charge 4 / 1 pr. single charger

Opladningstid  4 timer og 20 min. i 2A oplader (single charger) 
 1 time og 40 min. i 5A oplader (i-charge 5)

Materiel maskine  PP

Det kan godt 
være at jeg 
er lille
men jeg 
efterlader et 
stort indtryk!



I N Q U I R E .  I N N O V AT E .  I N S P I R E

i-teamdanmark.dk

i-team Danmark

hej@i-teamdanmark.dk +45 5079 2020

Tro på det når 
du ser det

 
Book en demonstration i dag og find ud af, 

hvordan i-team kan revolutionere din rengøring.
Vi lover, at du vil blive overrasket og imponeret.


