
Vysavače
VC 6200

Řada vysavačů VC 6 vytváří novum na trhu vysavačů. Kombinuje nápadný, individuální design se 4
inovativními přednostmi:- QuickClick, otočný kruh EasySlider, hubice ComfoGlide a HEPA 12 (EN 1822:
1998) filtr

Vybavení:
• Automatické navíjení kabelu
• ComfoGlide podlahová hubice
• Otočný kruh EasySlider
• Spárová hubice
• Štětec na nábytek
• Hubice na čalounění
• Integrované QuickClick

příslušenství: štětec na
nábytek, hubice na čalounění
&#38; teleskopická spárová
hubice

• Ukazatel výměny filtru
• HEPA 12 (EN1822:1998) filtr
• Pomoc při parkovací poloze a

ukládání
• Vložka softgrip na rukojeti

Objednací číslo: 1.195-521.0

Technické údaje
Akční rádius (m) 10

Objem filtračního sáčku (l) 4

Hladina hluku (db(A)) 66

Hladina akustického výkonu -

Příkon (W) 2000

Sací hadice m 2,3

Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50-60

Hmotnost bez příslušenství (kg) 7

Rozměry (D x Š x V) (mm) 380x370x370

Třída energetické účinnosti -



Detaily

Popis
Vysavač VC 6200 z nové generace vysavačů Kärcher nemá jen úplně nový design, ale také nabízí
komfort a filtrační technologii na nejvyšší úrovni. Silný sací výkon na hubici,10 m akční rádius a bohaté
vybavení jako držadlo Softgrip, teleskopická sací trubka, ukazatel výměny filtru, automatické navíjení
kabelu, regulace sací síly na stroji, vliesový filtrační sáček s hygienickým uzávěrem a pomoc při
odstavení jsou samozřejmostí. Dodatečně je tento vysavač vybaven systémem QuickClick: výměna hubic
je tou nejbanálnější věcí na světě. Oproti běžným vysavačům jsou hubice uložené nejen po ruce v
přihrádce na příslušenství, ale můžete je také jednoduše “clickem” vyměnit. Jednoduše nasadit rukojeť
nebo sací trubku a zajistit - a již můžete vysávat s pomocí další hubice. Běžné vysavače se často
někdezachytí a zanechají šrámy a nepěkné stopy. Zcela nové EasySlider objíždění překážek nyní
poskytne pomoc. Jakmile narazí vysavač na nějakou překážku, vede elastický otočný kroužek vysavač
okolo překážky a tím zabrání zachycení stroje. Dodatečně je tento vysavač vybaven hubicí ComfoGlide:
Vysávání tak vyžaduje na kobercích až o 30% méně síly než s běžnými hubicemi.

Použití
• Tvrdé plochy
• Koberce
• Kobercové podlahy
• textilní povrchy
• Meziprostory
• Rohy
•

Vybavení a užitek
Otočný kroužek EasySlider
Pohodlné vysávání prachu bez překážek a přerušení, bez poškrábání a poškození nábytku.

HEPA 12 (EN1822:1998) filtr
Maximálně hygienický vzduch: vyfukovaný vzduch neobsahuje částečky způsobující alergie.

Ukazatel výměny filtru
Vždy maximální sací výkon díky spolehlivému a včasnému upozornění na výměnu filtru - dříve než dojde
k poklesu výkonu.

Systém výměny příslušenství QuickClick
Rychlá a snadná výměna příslušenství jednou rukou během několika vteřin.

Teleskopická sací trubka
Optimální obsluha díky individuálně nastavitelné délce trubky.



Volitelné příslušenství

Filtrační sáčky
Vliesové filtrační sáčky
Naše vliesové filtrační sáčky mohou ve srovnání s běžnými papírovými filtry
pojmout až dvakrát či třikrát větší množství prachu, neboť nejsou tak rychle
rozkládány jemným prachem. Tzn.: méně častá výměna, méně odpadu a menší
spotřeba filtračních sáčků. Kromě toho jsou vliesové sáčky odolné proti protržení.
Objednací číslo 6.904-329.0

Filtry
Filtr HEPA 12
Vysoce výkonný HEPA 12 (EN1822:1998) filtr zadrží pyly, spóry plísní, bakterie a
výkaly roztočů. Zadrží 99,99 % všech částeček nad 0,3 µm.
Objednací číslo 6.414-805.0

Hubice
Parketová hubice
S přírodními štětinami k šetrnému čištění parketových a tvrdých podlah.NW
35mm
Objednací číslo 4.130-172.0

Turbokartáč
Silné kartáčování díky výkonnému turbínovému pohonu. Bez přepnutí univerzálně
použitelný na tvrdých a textilních podlahách.NW 35
Objednací číslo 4.130-177.0

Hubice na matrace
K pohodlnému a výkonnému čištění matrací a těžce přístupných meziprostor v
posteli a okolo ní.
Objednací číslo 6.906-755.0

Sací hubice
Turbo sací hubice na čalounění
Praktická, ručně vedená hubice s pracovní šířkou 160 mm. Hubice je vybavená
rotujícím kartáčem poháněným vzduchem, která uvolní z povrchu i silně ulpívající
nečistoty. Čistí polstrování, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. a
odstraňuje obratem ruky zvířecí chlupy a drobečky - samozřejmě i v autě.
Objednací číslo 2.903-001.0


