WV 5 Premium

Přístrojem WV 5 Premium přináší Kärcher - vynálezce bateriové akustěrky na okna - na trh
vysavač na okna, který ještě více zdokonalil čištění oken beze šmouh, kapek a především bez
námahy. Díky prodloužené době chodu na jedno nabití baterie je možné prodloužit i doby čištění. A praktický systém výměny baterie umožňuje koupí druhé baterie čištit okna bez přerušení. Rukojeť stěrky na okna se svými měkčenými prvky postarala o to, aby WV 5 Premium
dokonce ještě překonal své předchůdce v manipulaci a ergonomii. Dále je okenní vysavač vybavený dorazy na odsávací hubici. Tato inovace umožňuje ještě lepší výsledky čištění až k
okrajům oken. Součástí dodávky je také úzká odsávací hubice pro okna s lištami. Dokonalá
souhra láhve s rozprašovačem a rozmýváku z mikrovláken zajišťuje efektivní čištění a v kom-
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binaci s bateriovým čističem oken čistá okna beze šmouh.

WV 5 Premium

 Vyjímatelná baterie
 2 rozdílně velké sací hubice
 Pogumování na rukojeti

Technické údaje
Objednací číslo

1.633-453.0

EAN kód

4054278241890

Pracovní šířka sací hubice

mm

280

Objem nádrže na špinavou vodu

ml

100

Doba nabíjení baterie

185

Doba běhu baterie

35

Napětí

V

100–240

Frekvence

Hz

50–60

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
Vyměnitelnost sací hubice

 Obsaženo v objemu dodávky.
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cca. 105 m² = 35 oken

Čisticí výkon pro jedno nabití baterie

WV 5 Premium
1.633-453.0
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Objednací
číslo
Síťový díly

1 2.633-107.0

Náhradní síťový díl EU pro okenní stěrku Kärcher.



2 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

3 2.633-130.0

WV mikrovláknový potah Outdoor

4 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.

EU síťový díl
Trysky
Odsávací hubice 170 mm
Potahy na stírání

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

5 2.633-116.0
6 2.633-125.0

Sada sestávající se z nabíjecí stanice a výměnné baterie pro

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


Stěrky
Stěrka, široká

7 2.633-005.0

Stěrka, úzká

8 2.633-104.0

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

Prodloužení
Prodlužovací sada

9 2.633-111.0

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

Postřikovací láhve
Sada láhve s rozprašovačem Extra

10 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.



11 2.633-006.0

Praktická kapsa na boky k uložení čističe oken a rozprašovače.



12 2.633-123.0

Čištění bez konce: výměnná baterie pro aku okenní vysavač

WV 5 to umožňuje.

Kapsa na boky
Kapsa na boky
Výměnné baterie

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Výměnná baterie pro WV 5

