
Čistič oken
WV 50 Plus

WV 50 – První bateriový okenní čistič "vysavač" od Kärcher pro optimální čištění hladkých povrchů.
Odsávání vody u aku stěrky WV 50 plus probíhá v bateriovém provozu bez zanechání šmouh.

Vybavení:
• Čistič skla koncentrát 20 ml
• Nástřiková láhev se stěrkou z

mikrovlákna
• Násada pro otírání 1 x
• Odsávací hubice, široká 280

mm
• Lithium iontová baterie
• Nabíječka baterií

Objednací číslo: 1.633-101.0

Technické údaje
Pracovní šířka sací hubice (mm) 280

Objem nádrže na špinavou vodu (ml) 100

Doba nabíjení baterie 120

Doba běhu baterie 20

Čisticí výkon pro jedno nabití baterie 40-60 qm = ca. 20 windows

Napětí baterie (V) 3,6

Napětí (V) 100-240

Frekvence (Hz) 50-60

Hmotnost vč. baterie (kg) 0,7

Rozměry (D x Š x V) (mm) 130x280x355



Detaily

Popis
Inovativní "odsávání vody" nového bateriového okenního čištiče Kärcher WV 50 plus velmi zjednodušuje
čisticí proces. Už žádná kapající špinavá voda při čištění tvrdých ploch. Aku stěrka na okna WV 50 plus
umožňuje hygienickou práci aniž by zanechala šmouhy na čištěném povrchu. Velmi jednoduché
používání a díky provozu na baterie velmi flexibilní. Rozprašovač se stírací násadou a mikrovláknovým
padem a koncentrát čisticího prostředku nabízí perfektní doplnění pro optimální čištění.

Vybavení a užitek
Bateriový provoz
Vysoká flexibilnost.

Elektrické odsávání vody
Bez stékání špinavé vody.

Optimální výsledek beze šmouh.

Lehké zařízení &#38; kompaktní konstrukce
Úschova úsporná na místo.

Snadná a komfortní práce bez námahy.

Lithium-iontová baterie
Dostatečná doba nabití baterie, tím žádné přerušování při čištění.

Dlouhá životnost zařízení, žádné samovybití baterie.

Koncentrát čisticího prostředku (1 x 20 ml)
1 x 20 ml koncentrátu vydá na 250 ml čisticího prostředku.

Láhev s postřikovačem s utěrkou z mikrovláken
Nastříkání čisticího prostředku + rozpuštění nečistot.

Odnímatelný nástavec



Volitelné příslušenství

Kapsa na boky
Kapsa na boky
Praktická kapsa na boky k uložení čističe oken a rozprašovače.
Objednací číslo 2.633-006.0

Postřikovací láhev

Objednací číslo 2.633-114.0

Sada postřikovací láhve
Postřikovací láhev, stírací násada, potah z mikrovlákna a 20 ml koncentrátu na
čištění oken. Pro dlouho trvající lesk bez šmouh. Na všechny tvrdé plochy odolné
vodě.
Objednací číslo 2.633-106.0

Potahy na stírání
Potah na stírání z mikrovlákna pro WV50
Potah z mikrovláken pro optimální odstraňování nečistot na každém hladkém
povrchu.
Objednací číslo 2.633-100.0

Potahy z mikrovlákna pro prodloužení okenního čističe
Potah z mikrovlákna pro prodloužení okenní stěrky Kärcher. Pro optimální
odstranění nečistot ze všech hladkých povrchů.
Objednací číslo 2.633-109.0

Prodlužovací trubky

Objednací číslo 2.633-111.0



Prodlužovací trubky
Prodlužovací sada pro čistič oken
Teleskopická prodlužovací sada pro okenní čistič Kärcher.
Objednací číslo 2.633-007.0

Síťový díl
WV síťový díl
Náhradní síťový díl EU pro okenní stěrku Kärcher.
Objednací číslo 2.633-107.0

Stěrky
Stěrka, široká
K výměně stěrek bateriových čističů oken. Pro dokonalou čistotu na každém
hladkém povrchu - bez skapávající vody.
Objednací číslo 2.633-005.0

Stěrka, úzká
K výměně stěrek bateriových čističů oken. Pro dokonalou čistotu na každém
hladkém povrchu - bez skapávající vody.
Objednací číslo 2.633-104.0

Trysky
Odsávací hubice (úzká)
Odsávací hubice 170mm pro Window Vac.Zvlášť vhodná pro okna s příčlemi
nebo menší okna.
Objednací číslo 2.633-002.0


