Čistič oken

WV 2 Premium
Komfortní manipulace, žádná stékající voda díky odsávání a vysoká úspora času – s originální sadou aku
okenní vysavač (okenní stěrka) od Kärcher budou okna v mžiku zářivě čistá bez šmouh.

Vybavení:
•
•
•
•
•
•
•

Čistič skla koncentrát 20 ml
Nástřiková láhev se stěrkou z
mikrovlákna
Násada pro otírání 1 x
Odsávací hubice, široká 280
mm
Vysávací trubice, úzká 170 mm
Lithium iontová baterie
Nabíječka baterií

Objednací číslo: 1.633-430.0

Technické údaje
Pracovní šířka sací hubice (mm)

280

Objem nádrže na špinavou vodu (ml)

100

Doba nabíjení baterie

140

Doba běhu baterie

25

Čisticí výkon pro jedno nabití baterie

-

Napětí baterie

-

Napětí (V)

220-240

Frekvence (Hz)

50-60

Hmotnost vč. baterie (kg)

0,6

Rozměry (D x Š x V) (mm)

120x280x320

Detaily
Popis
S inovativním okenním vysavačem (okenní stěrkou) způsobila společnost Kärcher v oblasti mytí oken
malou revoluci. Pro originální aku okenní vysavač (okenní stěrku) Kärcher je mytí oken hračkou a přitom
ušetří spoustu času a námahy. Díky elektrickému odsávání se otravná stékající voda při stahování plochy
stala minulostí. Chytrá kombinace rozprašovače se stíracím nástavcem, jakož i odsávací funkce
okenního vysavače (okenní stěrky) zajišťuje maximálně účinné čištění a zářivě čistá okna – bez šmouh a
usazenin. Mimo to umožňuje tento praktický a ergonomický aku okenní vysavač (okenní stěrka)
společnosti Kärcher obzvláště hygienické čištění oken, neboť nedochází k přímému kontaktu se špinavou
vodou. Díky dodatečné úzké sací hubici se dá dosáhnout bez námahy i na menší nebo těžko dostupná
místa, jako např. u příčkových oken nebo vitrín. Lze tak čistit naprosto bez hranic.

Použití
•
•
•
•
•
•
•

Všechny hladké povrchy
Okna
Zrcadla
Obkladačky
Skleněný stůl
Sprchová stěna

Vybavení a užitek
Úspora času
S WV je uklizeno v kratší době než běžnou metodou čištění oken. Otravná práce s kbelíky, hadrem a
stěrkou odpadá - můžete tak věnovat více času jiným věcem ve svém životě.
Bez šmouh
Spolehlivě a zářivě čistá okna bez šmouh nebo usazenin.
Nestéká
Žádná stékající voda během čištění oken. Výhoda v porovnání s běžným čištěním s hadrem a stěrkou = >
suché plochy pod okny.
Kärcher – vynálezce vodního vysavače (aku stěrky)
Zákazník dostane originální Kärcher okenní vysavač (aku stěrku).
Rozmanitost použití
1 přístroj pro různá použití.
Hygienické – kvůli nulovému kontaktu se špinavou vodou
Zákazník nepřijde do styku se špinavou vodou.
Praktický a pohodlný
WV je ergonomický, malý a praktický, usnadňuje čištění hladkých povrchů. S dodatečnou výškovou
redukcí se vyhneme dřívějšímu stavění se na okenní parapety. Tím se stává čištění ploch až u podlahy
nebo na krajích ještě jednodušší.
Bateriový provoz
Delší čištění bez přestávek je možné.
Tišší
Nízká hladina hluku během použití přístroje -> žádné rušení

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

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

Prodlužovací trubky
Objednací číslo 2.633-111.0

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
Objednací číslo 2.633-112.0

