
Multifunkční vysavače
MV 2

Výkonný a energeticky úsporný multifunkční vysavač MV 2, který se představuje robustní a nárazu vzdornou
plastovou nádrží o objemu 12 l, je ideálním základním zařízením.

Vybavení:
• Sací hadice 1.9 m 35 mm
• Sací trubky 2 kusy 0.5 m 35

mm
• Mokro-suchá podlahová hubice

Clips
• Spárová hubice
• Pěnový filtr
• Papírový filtrační sáček 1 kusy
• Ochrana proti nárazu
• Uložení příslušenství na

přístroji

Objednací číslo: 1.629-760.0

Technické údaje
Výkon odpovídá* (W) 1200

Spotřeba energie (W) 1000

Délka kabelu (m) 4

ID accessory (mm) 35

Materiál nádrže l 12/

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 4,5

Rozměry (D x Š x V) (mm) 369x337x430



Detaily

Popis
Kompaktní multifunkční vysavač MV 2 je se spotřebou rovných 1000 Watt stejně výkonný jako vysavače
se spotřebou 1200 Watt. Praktický vysavač základní třídy je vybaven nádrží z nárazu vzdorného plastu o
objemu 12 l a pěnovým filtrem. Nově vyvinutá podlahová hubice na klipsy se směšovací vložkou zajistí
optimální zachycení nečistot. Uzavírací systém „Pull &#38; Push“, ergonomicky tvarovaná rukojeť ,
praktická úschova kabelů a příslušenství jsou dalším vybavením víceúčelového vysavače MV 2.

Použití
• Vstupní oblast
• Čištění automobilů
• Malé množství vody
•

Vybavení a užitek
Nově vyvinutá podlahová hubice
Pro dosažení nejlepších výsledků čištění, bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou
nebo hrubou nečistotu.

Praktická úschova kabelů a příslušenství
Praktické a bezpečné uložení sací hadice úsporné na místo.

Uzavírací systém „Pull &#38; Push"
Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť
Umožňuje snadnou přepravu přístroje.

Kompaktní konstrukce
Flexibilně a univerzálně použitelný.

Prostorově úsporné uložení přístroje

* Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013



Volitelné příslušenství

Filtry
Filtrační patrona
Filtrační patrona Kärcher umožňuje vysávání mokrých a suchých nečistot bez
výměny filtru.
Objednací číslo 6.414-552.0

Papírové filtrační sáčky
Dvouvrstvé papírové filtrační sáčky s vynikajícím filtračním výkonem a odolností
proti protržení.Objem dodávky: 5 papírových fitlračních sáčků. Vhodné pro
Kärcher stroje A 2004, A 2024 pt, A 2054 Me.
Objednací číslo 6.904-322.0

Sací hubice

Objednací číslo 2.863-000.0

Extra dlouhá spárová hubice (350 mm), NW 35
Ideální pro čištění těžce přístupných míst, jako např. meziprostoru v sedacích
soupravách, bočnicích v autech atd.
Objednací číslo 2.863-144.0

Autohubice NW 35
Rychlé a snadné vysávání čalounění a kobercových ploch v zavazadlovém
prostoru a na podlaze aut.
Objednací číslo 2.863-145.0

Sací kartáč s tvrdými štětinami, NW 35
K důkladnému čištění čalounění a kobercových podlah v autě. Zaschlé nečistoty
mohou být bez problémů odstraněny.
Objednací číslo 2.863-146.0



Sací hubice
Sací kartáč s měkkými štětinami NW 35
Pro šetrné čištění citlivých ploch ve vozidlech, např. armatur.
Objednací číslo 2.863-147.0

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

Sady příslušenství
Sada na čištění vnitřků automobilů, 8-dílná, NW 35
Bohatá sada příslušenství pro čištění automobilu: 1,5 m prodlužovací hadice,
extra dlouhá spárová hubice, autohubice, měkká sací hubice, tvrdý sací kartáček,
utěrka na okna, utěrka z mikrovlákna.
Objednací číslo 2.862-128.0

Objednací číslo 2.863-002.0

Flexibilní sací hadice (1m)
1m dlouhá, extra tenká a flexibilní hadice s propojovacím kusem k jednoduchému
připojení elektronářadí na mokro-suché vysavače (verze s elektrozásuvkou).
Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.
Objednací číslo 2.863-112.0

Speciální použití
Filtr na hrubé nečistoty a popel Basic
Sestává z: 20l nádrže, 1 m flexibilní kovové sací hadice a 1 m kovové sací trubky
(230 mm).
Objednací číslo 2.863-139.0



Speciální použití
Filtr na hrubé nečistoty a popel Premium
Sestává z: 20l nádrže, 1 m flexibilní kovové sací hadice a 1 m kovové sací trubky
(230 mm) a jemného filtru.
Objednací číslo 2.863-161.0

Kovová spárová hubice
Mimořádně dlouhá kovová štěrbinová hubice (360 mm) k odstraňování popela
nebo hrubých nečistot na těžko přístupných místech. Oblasti použití: krb, sauna,
kachlová kamna, gril atd.
Objednací číslo 2.640-951.0

Objednací číslo 2.863-001.0

Prodlužovací sací trubka, NW 35
K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech,
jmenovitý průměr 35.
Objednací číslo 2.863-148.0


