
Kontakt os venligst for mere information:
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a.Kärcher A/S

Slotsherrensvej 411C 
2610 Rødovre

Tlf.: 70 20 66 67 
info@karcher.dk 
www.karcher.dk

VINDUESVASKERE
Hurtig og nem vinduespudsning  
– uden dryp og striber.

HOME & GARDEN | VINDUESVASKERE

Få endnu mere med WV 5
 ■ Aftageligt batteri – ekstra 
 batteri og ladestation kan 
 tilkøbes

 ■ Batteriniveau indikator
 ■ Kantkontrol giver optimalt 
resultat ved vinduets kanter.

Ideel til alle glatte overflader
Du kan også bruge vindue s vask
eren til spejle, badeværelses
klinker, glasborde m.m. 

Ekstra tilbehør
Du kan f.eks. spare turen på  stigen med 
 forlængersættet eller pudse små vinduer 
med det smalle sugemundstykke.

VINDUESVASKERE – ANVENDELSE



Tank ml 100 100

Batteri driftstid min 35 25

Batteri ladetid min 210 140

Areal pr. opladning Ca. 105 m² Ca. 75 m²

Vægt kg 0.68 0.6

Mål uden skraber 
(L × B × H)

mm 124 × 280 × 325 120 × 280 × 320

Sugemundstykke 280 mm  ■   ■  

Sugemundstykke 170 mm –  ■  

Batteri + oplader  ■   ■  

Sprayflaske + mikrofiberklud  ■   ■  

20 ml glasrens koncentrat  ■   ■  

Sprayflaske + mikrofiberklud  ■   ■  

 ■ Medfølger

Tekniske data WV 5  WV 2  

Tilbehør Plus Premium

VINDUESVASKERE – OVERBLIK

DEN NYE GENERATION 
AF VINDUESVASKERE

VINDUESVASKERE – EKSTRA TILBEHØR

Bæltetaske
Der er plads til sprayflaske, vin
duesvasker eller begge dele i bælteta
sken, så du slipper for at sætte dem 
fra dig. 

Ordrenr. 2.633006.0

Mikrofiber klude
2 stk. faconsyede mikrofiber klude til 
sprayflaske eller forlængersæt, der 
passer til Kärcher vinduesvasker.

Ordrenr. 2.633100.0 

Glasrens koncentrat, 4x20 ml
Denne glasrens er optimeret til at fun
gere sammen med vinduesvaskeren 
og til at undgå striber. 

Ordrenr. 2.695302.0 

Forlængersæt
Teleskopstængerne har en længde på 
1,22,0 m og passer til alle Kärcher 
vinduesvaskere.

Ordrenr. 2.633111.0

Sugemundstykke 170 mm
Mundstykket er specielt designet til 
små vinduer og passer til Kärcher 
 vinduesvaskere WV 2 og WV 5.

Ordrenr. 2.633112.0 

Batteri og oplader til WV 5
Du kan oplade både ekstrabatteri og 
batteriet i WV 5 vinduesvaskeren i 
ladestationen samtidigt.

Ordrenr. 2.633116.0 

FORDELENE VED EN 
 KÄRCHER VINDUESVASKER 

Vinduesvaskeren gør det nemt og hurtigt at pudse vinduer 
Spray. Vask. Sug. – Så let kan det gøres med vinduesvaskeren fra 
Kärcher. Vinduesvaskeren suger det beskidte vand væk, så du 
undgår striber på vinduet og vand i vindueskarmen. Du sparer tid 
på vinduespudsningen og får skinnende rene vinduer. 

Du kan bruge vinduesvaskeren til rengøring af alle hårde,  
glatte overflader – lodrette såvel som vandrette. 

Kärchers nye generation af batteridrevne vinduesvaskere  
har en række nye fordele

 ■ Mindre, lettere og nemmere at betjene

 ■ Længere batteri driftstid

 ■ Mere behageligt lydniveau
Du kan finde meget mere tilbehør på www.karcher.dk/vindue

VINDUESVASKERE – FORDELE

NY FORBEDRET 
UDGAVE

NY FORBEDRET 
UDGAVE


