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8. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Градинска помпа Мярка Стойност (Арт. 1707) Стойност (Арт. 1709)

Номинална мощност W 600 800

Макс. дебит л/ч 3.100 3.600

Макс. налягане /  
макс. напорна височина бар / м 3,6 / 36 4,1 / 41

Макс. самозасмукваща 
дълбочина м 7 7

Допус. вътрешно налягане 
(напор. страна) бар 6 6

Напрежение на мрежата /  
Честота на мрежата V (AC) / Hz 220 – 240 / 50 220 – 240 / 50

Захранващ кабел м 1,5; H07RN-F 1,5; H07RN-F

Тегло кг 6,5 7,0

Ниво на шум при  
работа LWA

1)

измерено / гарантирано

 
 
dB (A)
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Метод на измерване съгласно:   1) 2000/14/EG

9. СЕРВИЗ / ГАРАНЦИЯ
Сервиз:
Моля, свържете се чрез адреса на обратната страна.

Гаранция:
В случай на гаранционен иск Вие не дължите заплащане за оказа-
ните услуги.
За този продукт GARDENA Manufacturing GmbH предлага двугодиш-
на гаранция (която влиза в сила в деня на покупката). Тази гаран-
ция се отнася за всички значителни дефекти на уреда, които може 
да се докаже, че са материални или производствени грешки. Тази 
гаранция се изпълнява чрез предоставяне на напълно функциона-
лен продукт за подмяна или чрез ремонт на повредения продукт, 
изпратен до нас безплатно; ние си запазваме правото да избира-
ме между тези възможности. Тази услуга подлежи на следните 
разпоредби:
•  Продуктът е използван по предназначение съгласно препоръки-

те в инструкциите за работа.
•  Купувачът или други лица не са правили опити за ремонтиране 

на продукта.
Настоящата гаранция на производителя не влияе върху гаран-
ционните права срещу дилъра / продавача.

Ако с този продукт възникнат проблеми, моля, свържете  
се с нашия отдел за обслужване или изпратете дефектния про-
дукт  заедно с кратко описание на повредата до GARDENA 
Manufacturing GmbH, като се уверите, че са покрити всички 
 разходи за доставка и са следвани съответните указания за 
изпращане по пощата и опаковането. Гаранционен иск  
трябва да е придружен от копие на доказателство за покупката.

Бързоизносващи се части:
Работното колело на помпата, като бързоизносваща се част  
е изключен от гаранцията.
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Pumpen-Kennlinien
Performance characteristics
Courbes de performance
Prestatiegrafiek
Kapacitetskurva
Ydelses karakteristika
Pumpun ominaiskäyrä
Pumpekarakteristikk
Curva di rendimento
Curva característica de la bomba
Características de performance
Charakterystyka pompy
Szivattyú-jelleggörbe
Charakteristika čerpadla
Charakteristiky čerpadla
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Кривая производительности насоса

Karakteristika črpalka

Obilježja pumpe

Karakteristika pumpe

Крива характеристики насоса

Caracteristică pompă
Pompa karakter eğrisi
Помпена характеристика

Fuqia e pompës
Pumba karakteristik
Siurblio charakteristinė kreivė
Sūkņa raksturlīkne
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