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REVOLUČNÍ
ČIŠTĚNÍ PODLAH 2 V 1.
Vytírání a vysávání v jednom kroku s čističkou
podlah FC 5 od firmy Kärcher.
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PODLAHOVÝ ČISTIČ PRO DOMÁCNOST

S 500 OTÁČKAMI
ZA MINUTU – BEZ NÁMAHY,
RYCHLEJI, ČISTĚJI.

Čistička podlah přesvědčí inovativní samočisticí funkcí
s vynikajícími výsledky čištění na všech běžných typech
tvrdých podlah.

„Místo koštěte,
vysavače a mopu nyní
k čištění tvrdých
podlah používám
čističku FC 5, která
všechnu práci zvládne
v jednom kroku.“

2 v 1: vytírání bez
předchozího vysávání
Nečistoty jsou vytřeny
a čisticími válci odsáty
v jednom kroku
– pro snadné vytírání bez
pracného předchozího
vysávání.

Bleskurychle suché
Díky malé zbytkové
vlhkosti budou do 2 minut
suché dokonce i parkety.

Extrémně obratná
Díky svému extrémně
pohyblivému otočnému
kloubu čistička podlah
FC 5 hravě vyčistí i těžko
dostupná místa, kouty
a rohy.

FC 5
■■ 2 v 1: vytírání a vysávání v jednom kroku
■■ Inovativní samočisticí funkce
■■ Vhodná pro všechny běžné typy tvrdých podlah
■■ Včetně 1 páru čisticích válců a úložné a čisticí
stanice
Technické údaje 		
Plošný výkon

m²

cca 60 na jedno naplnění nádrže

Pracovní šířka

mm

300

Otáčky válců

min

cca 500

Nádrž na čistou vodu

ml

400

Čisticí stanice

ml

200

Délka kabelu

m

7

Hmotnost bez přísluš. a vody

kg

5

Rozměry (D × Š × V)

mm

320 × 270 × 1220

Nádrž na špinavou vodu

vystačí na 1 naplnění nádrže na čistou vodu

Vybavení
Čisticí válce

1 pár (žlutá)

Úložná/čisticí stanice

■■

Čisticí prostředek

–

Objednací číslo

1.055-500.0

■■Součástí dodávky.

ON
OFF

Inovativní úložná
a čisticí stanice
Praktická úložná a čisticí
stanice umožňuje rychlé
vyčištění a uložení
čističky na podlahy FC 5.

Snadné čištění
Za účelem vyčištění do čisticí stanice jednoduše nalijte
vodu, přístroj do stanice postavte a zapněte ho.
Čistá voda, kterou čistička FC 5 nasaje, zbaví válce
nečistot a vyčistí přístroj zevnitř.

FC 5 Premium
■■ 2 v 1: vytírání a vysávání v jednom kroku
■■ Inovativní samočisticí funkce
■■ Vhodná pro všechny běžné typy tvrdých podlah
■■ Včetně 2 párů čisticích válců, úložné a čisticí stanice
a 30 ml univerzálního prostředku na čištění podlah

cca 60 na jedno naplnění nádrže
300
cca 500
400
vystačí na 1 naplnění nádrže na čistou vodu
200
7
5
320 × 270 × 1220

2 páry (žlutá a šedá)
■■
univerzální čisticí prostředek (30 ml)
1.055-530.0

Čištění až do krajů
Inovativní koncepce
pohonu uprostřed čisticí
hlavy umožňuje optimální
čištění rohů a hran.

Nic ji nezastaví
Čištění podlahy bude
hračkou i pod nízkým
nábytkem.

Vysoce flexibilní
Díky dlouhému kabelu
a vysoké flexibilitě je
čistička FC 5 vhodná
i pro čištění schodů.

ROZDÍL SPOČÍVÁ
V REVOLUČNÍ TECHNOLOGII.

Pohodlné doplňování
vody a snadné
dávkování čisticího
prostředku

1 	Otáčející se válce jsou

automaticky zvlhčovány čistou
vodou.

Vysoce kvalitní válce
z mikrovlákna lze rychle
a pohodlně vyměnit a vyčistit.

Ergonomická
měkká rukojeť
s vypínačem

Dva háky na kabel
pro praktické
uložení kabelu

Nádrž na špinavou
vodu lze rychle
a snadno vyprázdnit

3 	Zachycené nečistoty jsou

z válců nasáty přímo do nádrže
na špinavou vodu.

Díky flexibilnímu otočnému
kloubu je čistič pro čištění
tvrdých podlah obzvláště
obratný.

2 	Otáčení elektrických válců

usnadňuje vytírání a zlepšuje
výsledky čištění.

2 v 1 – vytírání bez předchozího
vysávání
Navlhčené otáčející se válce
zachycují volně ležící, zaschlé
i vlhké nečistoty. Zároveň je
konstantně odsávána směs vody
a nečistot vznikající nad válci.
Můžete tak pohodlně vytírat
podlahy bez pracného
předchozího vysávání.

ÚSPORA ČASU

*

ČISTICÍ
VÝKON

až

Inovativní samočisticí funkce
Nepřetržité odsávání nečistot
válci zajišťuje maximálně
hygienické čištění – a tím i ty
nejlepší výsledky.

Vhodná pro všechny typy
tvrdých podlah
Díky velkému výběru čisticích
a ošetřujících prostředků
a krátké době schnutí můžete
s čističkou tvrdých podlah od
firmy Kärcher vyčistit
a ošetřit jakoukoli tvrdou podlahu
ve Vaší domácnosti – dokonce
i choulostivé povrchy jako jsou
parkety.

* 		Kombinace obou pracovních kroků vysávání a vytírání v jednom kroku šetří při čištění podlahy až 50 % času.
**		Výkon čisitčky FC 5 v porovnání s běžným mopem s utěrkou na podlahu v testované kategorii „Vytírání“.
Vztahuje se na průměrné výsledky testu s ohledem na efektivitu čištění, zachycení nečistot a čištění hran.

**

CENTRÁLA SPOLEČNOSTI:
KÄRCHER spol. s r.o., Modletice 141, 251 01
Tel.: +420 323 606 014, E-mail: info@karcher.cz

POBOČKY KÄRCHER:
Kärcher Center Praha: Modletice 141, Tel.: +420 323 606 014
Kärcher Center Praha 5: Vrchlického 1E, Praha 5, Tel.: +420 257 313 954
Kärcher Center Brno: Heršpická 11c, Brno-Štýřice, Tel.: +420 548 217 630-1
Kärcher Center Kolín: Havlíčkova 929, Kolín, Tel.: +420 321 716 622
Kärcher Store Teplice: Srbická 469, Teplice–Sobědruhy, Tel.: +420 474 531 000

PARTNERSKÁ KÄRCHER CENTER / STORE:
Kärcher Center CHEMIESTAR: K Dolíkám 717/8a, Hradec Králové, Tel.: +420 495 263 615
Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Pančava 401, Zlín, Tel.: +420 577 222 630
Kärcher Center S+S MACHINERY CZ: Vídeňská 124a, Brno, Tel.: +420 545 241 056
Kärcher Center D & V: Hlučínská 47, Opava-Kateřinky, Tel.: +420 553 652 222
Kärcher Center Sedláček: Nepomucká 122/10, 326 00 Plzeň, Tel.: +420 377 421 598
Kärcher Center ČISTÍCÍ STROJE: Litvínovice 319, České Budějovice, Tel.: +420 387 203 027
Kärcher Center INTE: Parkerova 616, 250 67 Klecany, Tel.: +420 284 688 502
Kärcher Store JG plus: Bezděčín 118, 293 01 Mladá Boleslav, Tel.: +420 601 333 000
Kärcher Center D & V: Bohumínská 87, 712 00 Ostrava-Muglínov, Tel.: +420 596 244 995
Kärcher Center Rea: Týnecká 939/31, 779 00, Olomouc, Tel.: +420 585 438 133

www.karcher.cz
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