
1 Εξα ιρετ ικό  που  δεν  έχε ι  καλώδιο

Είμαι ξυλογλύπτης και το καλοκαίρι μου αρέσει να
δουλεύω στον κήπο.  Τώρα μπορώ να ασχολούμαι με το
χόμπι μου στο αίθριο, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχώ για
προεκτάσεις και πρίζες !

2 Ω. .Ναι ! ! !

Να βλέπατε τα πρόσωπα τους όταν απολάμβανα το χωρίς
καλώδια Dremel μου....πραγματικά το απόλαυσα!

3 Ισχύς  κα ι  φορητότητα

Το εργαλείο αυτό ήταν το δώρο Χριστουγέννων από το γιο μου. Έχει κάνει πολλά
περισσότερα   από τις προσδοκίες. Η επιλογή της ταχύτητας είναι πολύ ακριβέστερη και η
δυνατότητα ενεργοποίησης και απενεργοποίησης ... ισχυρό...η ένδειξη φόρτισης ....
Συνολικά, δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευχαριστημένος.

4 Η μπαταρία  του  δ ιαρκε ί

Δουλεύει τέλεια. Πολύ εύκολο στη χρήση, όπως η ρυθμιζόμενη ταχύτητα του.

5
Ένα εξα ιρετ ικά  ευπροσάρμοστο

εργαλε ίο

Πολυεργαλείο, επαναφορτιζόμενο, φωτιζόμενο, μέγιστης ισχύος με 2 προσαρτήματα
κ' 45 εξαρτήματα για κοπή, λείανση, γυάλισμα, τρίψιμο, αφαίρεση σκουριάς,

ξυλογλυπτική και πολλά πολλά άλλα...!

Το  τέλε ιο  εργαλε ίο

Χρησιμοποιείστε αυτό το 8220 για τις υδραυλικές σας
εγκαταστάσεις. Χρησιμοποιήστε το    άφοβα, χωρίς ηλεκτρικό
καλώδιο για να μπερδευτεί με άλλα καλώδια, δεν υπάρχει λόγος
ανησυχίας.

Εξα ιρετ ικό  εργαλε ίο  γ ια  μ ικρές

εργασίες

Εξαιρετικό μικρό εργαλείο για όλες τις μικρές εργασίες που τα μεγάλα
δεν αποδίδουν.

Ότι  χρε ιαζόμουν  γ ια  το

σπίτ ι  κα ι  την  εργασία  μου

.....Ως μηχανικός αυτοκινήτων χρειάζομαι ένα εργαλείο όπως αυτό πολλές
φορές, είμαι χαρούμενος που τελικά αγόρασα ένα και η λειτουργία χωρίς
καλώδια είναι πολύ σημαντική !

Όλες οι κριτικές προέρχονται από το επίσημο site της Dremel. Για περισσότερες επισκεφτείτε τη σελίδα
www.dremeleurope.com/  
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8 κριτικές 

αποδεικνύουν

τη χρησιμότητα

του

DREMEL® 8220 (8220-2/45)

www.saragoudas.gr

Τελικά "έσπασα" και αναβάθμισα το Dremel μου στο 8220, αφού ο γείτονάς μου το
χρησιμοποιούσε συνεχώς για να διορθώσει τα πράγματα του ... Είμαι πολύ ικανοποιημένος 
με τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και την ισχύ, οπότε δεν χρειάζομαι πλέον προεκτάσεις
και καλώδια. Συν  ότι το κιτ ήρθε με σχεδόν κάθε εξάρτημα που χρησιμοποιώ.


