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Functiebeschrijving

HL 1821 S KF Set incl. 3 sproeiers. Drogen, lassen, vormen, losmaken, gladmaken, foliën en nog veel meer - de nieuwe heteluchtblazer HL 1821 S is een 
ideale helper voor een groot aantal kleinere en grotere alledaagse klussen in huis en tuin. De krachtige 1800 W blazer is in slechts enkele seconden klaar 
voor gebruik met een luchtstroom tot 450 l/min. Voor snelle en perfecte resultaten bij het werken met verschillende materialen kunt u kiezen tussen 
temperatuurniveaus van 300°C en 550°C. Het lage gewicht en het geoptimaliseerde zwaartepunt zorgen voor comfortabel werken, ook tijdens langere 
gebruiksperioden. De compacte hetelucht-allrounder is altijd snel bij de hand en helpt bijvoorbeeld bij het aanmaken van barbecues, het repareren van 
dekzeilen, het gladmaken van leer, het afpellen van verf, het verwijderen van onkruid, het krimpen van kabels, het ontdooien van leidingen, het vormen van 
plastic, het drogen van pleisterwerk of het waxen van ski's. Met de uitgebreide reeks insteeknozzles kunt u de lijst van mogelijkheden eindeloos uitbreiden. 
De geïntegreerde thermische zekering biedt ook bij intensiever gebruik een betrouwbare bescherming tegen oververhitting en zorgt samen met de 
micanietverwarming voor een lange levensduur - u krijgt er 3 jaar STEINEL-fabrieksgarantie op.

Technische gegevens

Temperatuur 300 – 550 °C

Luchthoeveelheid 350 – 450 l/min

Temperatuurinstelling 2 standen

Instelling via standenschakelaar

Luchtstroomregeling Standen

Aanduiding restwarmte Nee

Motor, type Borstelmotor

Verwarmingselement Micanietverwarming

Stroomtoevoer 220 – 230 V / 50 – 60 Hz

Verwarmingselement vervangbaar Nee

Kabellengte 2,2 m

Afmetingen (L x B x H) 252 x 86 x 200 mm

VPE1, netto gewicht 0,72 kg

Fabrieksgarantie 3 jaar

VPE1, EAN 4007841082147

Toebehoren

EAN 4007841 070113 Breedstraalmondstuk 50 mm

EAN 4007841 010317 Verfkrabber-set

EAN 4007841 006785 Aandrukrol 40mm - Silicon

Technische wijzigingen voorbehouden

https://www.steinel.de
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Toebehoren

EAN 4007841 009601 Flexibele houder heteluchtpistool met vacuümvoet

EAN 4007841 035303 Krimpkous voor elektrische installaties
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