
Postřikovače a pistole
Multifunkční postřikovací pistole Plus

Čtyři obrysy postřiku, pohodlná otočná rukojeť a membránová technologie s ochranou proti kapající vodě:
Multifunkční postřikovací pistole Plus je vhodná pro náročné zavlažování.

Vybavení:
• Mlžení
• Horizontální plochý paprsek
• Bodový paprsek
• Sprcha

Objednací číslo: 2.645-269.0

Technické údaje
Rozměry (D x Š x V) (mm) 192x70x162

Hmotnost (kg) 0,22

Rozměry (D x Š x V) (mm) 192x70x162

Hmotnost (kg) 0,22



Detaily

Popis
Náročné úkoly při zavlažování rostlin s různými požadavky zvládnete snadno s multifunkční postřikovací
pistolí Plus. Společností Kärcher nově vyvinutá membránová technologie zaručuje ochranu proti kapající
vodě u postřikovací hlavy, a to při každém použití - i během změny nastavení obrysu postřiku. V případě
potřeby membránu sprchového kotouče jednoduše vyjmete a vyčistíte - tak budete dosahovat stále těch
nejlepších výsledků postřiku. Otočná rukojeť, se kterou nastavíte aretovatelný spoutěč dopředu nebo
dozadu, umožňuje individuální uživatelský komfort. Tento model navíc disponuje 4 možnými nastaveními
obrysu postřiku: sprchou, bodovým a plochým paprskem a jemným mlžením. Mlžení je vhodné pro šetrné
zavlažování křehkých rostlin, zatímco květinové a rostlinové záhony se v ideálním případě zavlažují
sprchou. K vyřízení menších úklidových prací na zahradě doporučujeme použití bodového paprsku.
Skrze jednou rukou ovladatelný regulační ventil lze podle potřeby přizpůsobit průtok vody. Ostatně:
Postřikovače od společnosti Kärcher jsou kompatibilní se všemi dostupnými zacvakávacími systémy a k
Vaší zahradní hadici je snadno připojíte.

Použití
• Vhodná pro náročné úkoly zavlažování.
• Vhodná pro zavlažování mnoha různých druhů zahradních rostlin
• Pro zavlažování rostlinových a květinových záhonů.
• Pro čištění lehce znečištěných ploch
• Na očištění od listů
• Pro šetrné zavlažování křehkých rostlin jako např. sazeniček
• Pro zavlažování živých plotů a v blízkosti kořenů rostlin
•

Vybavení a užitek
Membránová technologie uvnitř postřikovací hlavy
Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.

Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.

Membránová technologie uvnitř postřikovací hlavy
Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.

Zaručuje ochranu proti kapání vody při použití přístroje - během změny obrysu postřiku i po vypnutí vody.

Otočná rukojeť
Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.

Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.

Otočná rukojeť
Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.

Individuální obsluhovatelnost s rukojetí spouštěče nastavenou dopředu nebo dozadu.

Ergonomický regulační ventil
Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.

Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.

Ergonomický regulační ventil
Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.

Regulace průtokového množství vody na postřikovači jen jednou rukou.

Čtyři volitelné obrysy postřiku s funkcí zacvaknutí
Sprcha, horizontální plochý paprsek, mlžení a bodový paprsek.

Sprcha, horizontální plochý paprsek, mlžení a bodový paprsek.



Čtyři volitelné obrysy postřiku s funkcí zacvaknutí
Sprcha, horizontální plochý paprsek, mlžení a bodový paprsek.

Sprcha, horizontální plochý paprsek, mlžení a bodový paprsek.

Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
Pro pohodlné a trvalé zavlažování.

Pro pohodlné a trvalé zavlažování.

Jednoduchá aretace rukojeti spouštěče
Pro pohodlné a trvalé zavlažování.

Pro pohodlné a trvalé zavlažování.

Prvky z měkkého plastu s vložkou Grip
Pro větší komfort a ochranu.

Pro větší komfort a ochranu.

Prvky z měkkého plastu s vložkou Grip
Pro větší komfort a ochranu.

Pro větší komfort a ochranu.

Samovyprazdňování
Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.

Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.

Samovyprazdňování
Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.

Nejlepší ochrana před poškozením způsobeným mrazem.

Odnímatelný sprchový kotouč
Pro čištění membrány a ucpaných trysek.

Pro čištění membrány a ucpaných trysek.

Odnímatelný sprchový kotouč
Pro čištění membrány a ucpaných trysek.

Pro čištění membrány a ucpaných trysek.


