WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

Čištění oken na nejvyšší úrovni: WV 5 Premium Non stop Cleaning Kit od vynálezce bateriového čističe oken umožňuje absolutně dokonalé čištění oken bez námahy, šmouh a kapek. WV 5
Premium Non stop Cleaning Kit obsahuje bateriový vysavač na okna, úzkou odsávací hubici
(speciálně pro okna s lištami a úzké okenní plochy), láhev s rozprašovačem s potahem z mikrovlákna, čisticí prostředek, nabíjecí stanici a výměnnou baterii (pro čištění bez přerušení).
Láhev s rozprašovačem a potah z mikrovláken se v dokonalé souhře postarají o mimořádně
účinné čištění. V porovnání s řadou svého předchůdce se podařilo výrazně prodloužit dobu
chodu baterie na jedno nabití. Dorazy na sací hubici garantují ještě lepší výsledky čištění až k
okrajům oken. Dalším přínosem jsou měkčené prvky na rukojeti okenního vysavače. Díky nim
leží WV 5 lépe v ruce než jeho předchůdci. Nabíjecí stanici lze použít pro nabití jednotlivých
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baterií a bezpečnou úschovu kompletního bateriového čističe.

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit

 Nabíjecí stanice a 2 baterie
 2 rozdílně velké sací hubice
 Pogumování na rukojeti
Objednací číslo

1.633-447.0

EAN kód

4054278233741

Pracovní šířka sací hubice

mm

280

Objem nádrže na špinavou vodu

ml

100

Doba nabíjení baterie

185

Doba běhu baterie

35
cca 210 m² = 70 oken

Čisticí výkon pro jedno nabití baterie
Napětí

V

100–240

Frekvence

Hz

50

Hmotnost vč. baterie

kg

0,7

ml

1 x 20

Vybavení
Čistič skla koncentrát
Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken
Odnímatelná lithium-iontová baterie
Nabíječka baterií
Nabíjecí stanice
Vyměnitelnost sací hubice

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Technické údaje

WV 5 Premium Non-Stop Cleaning Kit
1.633-447.0
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Objednací
číslo
Síťový díly
EU síťový díl



1 2.633-107.0

Náhradní síťový díl EU pro okenní stěrku Kärcher.

2 2.633-116.0

Sada sestávající se z nabíjecí stanice a výměnné baterie pro

aku okenní vysavač WV 5.
Nabíjecí stanice pro aku okenní vysavač WV 5.


Nabíjecí stanice
Nabíjecí stanice a výměnná baterie
pro WV 5
Nabíjecí stanice pro WV 5

3 2.633-125.0

Výměnné baterie

4 2.633-123.0

Čištění bez konce: výměnná baterie pro aku okenní vysavač

WV 5 to umožňuje.

5 2.633-112.0

170 mm široká odsávací hubice pro aku stěrku na okna.
Výborně se hodí pro dělená nebo menší okna.

WV potah z mikrovlákna Indoor

6 2.633-130.0

WV mikrovláknový potah Outdoor

7 2.633-131.0

Potah z mikrovláken Indoor s páskami na suchý zip pro
optimální odstranění nečistot láhví s rozprašovačem bateri- 
ového čističe WV na každém hladkém povrchu.
Ideální pro venkovní okna: Potah z mikrovláken Outdoor s
upevněním na suché zipy a mimořádně abrazivními vlákny 
včetně škrabky na ulpívající nečistoty.

Výměnná baterie pro WV 5
Trysky
Odsávací hubice 170 mm



Potahy na stírání

Stěrky
Stěrka, široká

8 2.633-005.0

Stěrka, úzká

9 2.633-104.0

K výměně stěrek u bateriových čističů oken. Pro dokonalou 
čistotu na každém hladkém povrchu - bez skapávající vody. 

Prodloužení
Prodlužovací sada

10 2.633-111.0

Teleskopická prodlužovací sada pro okenní čistič Kärcher.
Dvě teleskopické hole, násada pro akustěrku a jeden potah z 
mikrovláken.

11 2.633-129.0

Nová sada s láhví s rozprašovačem Extra včetně potahu z
mikrovláken s upevněním na suché zipy, širokou a úzkou
hubicí, škrabkou na hrubé nečistoty a 20 ml čisticího prostředku na okna.



Praktická kapsa na boky k uložení čističe oken a rozprašovače.



Sada láhve s rozprašovačem Extra

Kapsa na boky
Kapsa na boky

 Obsaženo v objemu dodávky.

12 2.633-006.0
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Postřikovací láhve

