
Multifunkční vysavače
MV 5 P Premium Renovation Kit *EU-II

Vybavení:
• Sací hadice 2.2 m 35 mm
• Odnímatelná rukojeť
• Sací trubky 2 kusy 0.5 m 35

mm
• Spárová hubice
• Vliesový filtrační sáček 1 kusy
• Funkce fukaru
• Parkovací poloha
•
• Odkládací přihrádka na malé

díly
• Uložení příslušenství na

přístroji
• Sací hadice na hrubé nečistoty

1.7 m 45 mm
• Sací trubka na hrubé nečistoty

2 kusy 0.5 m 45 mm
• Hubice na hrubé nečistoty
• Ochrana proti nárazu
• Komfortní držadlo 3 v 1
• Otočný spínač (Zap/Vyp)

Objednací číslo: 1.348-238.0

Technické údaje
Výkon odpovídá* (W) 1800

Spotřeba energie (W) 1100

Materiál nádrže l 25/

Připojovací kabel (m) 5

Jmenovitý průměr - příslušenství (mm) 35

Hmotnost (kg) 8,7

Rozměry (D x Š x V) (mm) 418x382x652



Použití
• Renovace
• Venkovní prostory &#38;amp;amp; zahrada
• Garáž
• Dílna
• Místnost pro kutily
• Sklep
• Vstupní oblast
• Čištění automobilů
• Velká množství vody
•

Vybavení a užitek
Patentovaná technika odnímání filtru
Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.

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

Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.

Odnímatelná rukojeť
Nabízí možnost nasazení nejrůznějších trysek přímo na sací hadici.

Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.

Vynikající čištění filtru
Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty.

Sací výkon je rychle obnoven.

Praktická funkce fukaru
Všude tam, kde vysávání není možné, pomůže praktická funkce fukaru.

Odstraňování nečistot bez námahy např. ze štěrkové plochy.

Praktická parkovací pozice
Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.

Praktická úschova kabelů a příslušenství
Praktické a bezpečné uložení sací hadice, připojovacího kabelu a příslušenství, které je úsporné na
místo.

Patentované madlo 3 v 1
Snadné a rychlé otevírání, zavírání a vyprazdňování nádoby.

Komfortní přeprava zařízení

* Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013



Volitelné příslušenství

Filtry
Plochý skládaný filtr pro MV 4/5/6
Plochý skládaný filtr pro víceúčelové vysavače Home Garden řady MV 4/5/6 pro
vysávání mokrých a suchých nečistot bez výměny filtru.
Objednací číslo 2.863-005.0

Vliesové filtrační sáčky pro MV 4/5/6
Vliesové sáčky extrémně odolné proti roztržení, vysoký stupeň odlučování
prachu. Znatelně delší vysávání než papírové filtrační sáčky. Pro víceúčelové
vysavače Home Garden řady MV 4/5/6.
Objednací číslo 2.863-006.0

Hubice
Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot s
integrovaným držákem
Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot pro dokonalé
odstranění špíny. Snadné a pohodlné přizpůsobení na druh nečistoty nožním
spínačem. Pro všechny víceúčelové vysavače produktové řady Home Garden.
Objednací číslo 2.863-000.0

Extra dlouhá spárová hubice
Objednací číslo 2.863-223.0

Autohubice
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
K důkladnému čištění čalounění a kobercových podlah v autě. Zaschlé nečistoty
mohou být bez problémů odstraněny.
Objednací číslo 2.863-146.0



Hubice
Sací kartáč s měkkými štětinami
Sací kartáč s extra měkkými štětinami pro šetrné čištění citlivých ploch ve
vozidlech, např. armatur nebo středová konzole.
Objednací číslo 2.863-147.0

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

Sady příslušenství
Sada na hrubé nečistoty
Objednací číslo 2.863-220.0

Sada na čištění interiérů vozidel
Objednací číslo 2.863-225.0

Sada vysávacích štětců na vozidla
Objednací číslo 2.863-221.0

Sada na čištění v domácnosti
Sada na čištění v domácnosti obsahuje podlahovou hubici a hubici na čalounění.
Praktická sada je vhodná především pro všechny víceúčelové vysavače z
produktové řady Home Garden.
Objednací číslo 2.863-002.0



Sady příslušenství
Sací sada pro elektronářadí
1m dlouhá, extra tenká a flexibilní hadice s propojovacím kusem k jednoduchému
připojení elektronářadí na multifunkční vysavače (verze s elektrozásuvkou). Prach
a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.
Objednací číslo 2.863-112.0

Sada na hrubé nečistoty
Bohatá sada sacího příslušenství (60mm pro hrubé nečistoty všeho druhu, jako
např. piliny, listí, zemina, suť atd.
Objednací číslo 2.637-945.0

Sada na čištění vnitřků automobilů,
Bohatá sada příslušenství pro čištění automobilu. K vysávání zavazadlového
prostoru, podlahy, sedaček, postranních kapes atd.
Objednací číslo 2.862-128.0

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

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

Objednací číslo 2.863-001.0



Speciální použití
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


