Of je nu aan het wandelen bent of aan het fietsen, of misschien
wel de hond uitlaat:
er is niets leuker dan lekker actief buiten bezig zijn. Een beetje
vies worden hoort er af en toe gewoon bij. En dan komt de
ultracompacte Mobile Outdoor Cleaner van Kärcher goed van
pas. Dankzij een geïntegreerde batterij en een waterreservoir
van 4 liter kun je vuil snel en eenvoudig meteen verwijderen,
zodat het interieur van je auto en je huis schoon blijven.
Zeer praktisch: De universele mobiele reiniger voor onderweg
kan optimaal worden uitgebreid met tal van accessoires. Met de
Adventure, Bike en Pet accessoirebox beschik je over de juiste
apparatuur om schoenen, fietsen of huisdieren voorzichtig, maar
ook grondig te reinigen.
Met de Mobile Outdoor Cleaner geef je vuil geen kans, zelfs niet
als je onderweg bent, en houd je de natuur buiten, daar waar ze
hoort.

Kenmerken:
Altijd en overal klaar voor gebruik
Onafhankelijk van kraan en stopcontact
Uiterst compact
Behoedzame, effectieve lage druk
Veelzijdig

EEN REINIGINGSOPLOSSING.
EEN BREED SCALA AAN
TOEPASSINGEN.

Neem contact met ons op voor meer informatie:

Kärcher B.V.
Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made
Tel + 31 76 750 17 99
info@nl.kaercher.com
www.karcher.nl
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ALTIJD. OVERAL.

KÄRCHER TO GO.
Altijd. Overal.
De Mobile Outdoor Cleaner.

HOME & GARDEN | MOBILE CLEANER

ACCESSOIRES

DE MOBILE OUTDOOR CLEANER

TOT IN DE KLEINSTE DETAILS
ZORGVULDIG ONTWORPEN.

MET DE JUISTE ACCESSOIRES
VOOR ELKE BEHOEFTE.
Waterdoorlaatbare universele borstel
Kan worden aangesloten op het
spuitpistool om hardnekkig vuil te
verwijderen.

Vachtborstel
Verwijdert behoedzaam hardnekkig
vuil uit de vacht van huisdieren.
Bestelnr. 2.643-874.0

Bestelnr. 2.643-870.0

Conische straalsproeier
Creëert een zachte douchestraal
waarmee honden en andere
huisdieren zich graag laten wassen.

Microvezeldoek
Voor snel drogen van gereinigde
voorwerpen.
Bestelnr. 2.643-872.0

Bestelnr. 2.643-875.0

Intelligent opbergconcept
Slang en spuitpistool kunnen
gemakkelijk worden opgeborgen onder
het waterreservoir. Het apparaat is zo
compact en eenvoudig mee te nemen.
Waterreservoir en vulstandindicator
Het waterreservoir van 4 liter is
voldoende voor 2 fietsen of meerdere
kleine voorwerpen.

Batterij voor flexibel gebruik
Dankzij de geïntegreerde lithium-ionbatterij kun je mobiel reinigen, ook als er
geen stopcontact in de buurt is.

Droogdoek voor huisdieren
Speciale droogdoek voor huisdieren met
zeer groot absorptievermogen.

Effectieve lage druk
De vlakke waterstraal met lage druk reinigt
kwetsbare onderdelen zacht en grondig.

Bestelnr. 2.643-873.0

Technische gegevens

Basiseenheid

Apparaat met Adventure Box

Apparaat met Bike Box

Drukbereik

Lage druk

Lage druk

Lage druk

Lage druk
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■■

■■

■■

■■

Apparaatfilter
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Laadkabel voor batterij
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Volume van waterreservoir
Lithium-ion-batterij
Spiraalslang

Apparaat met Pet Box

Uitrusting		

Aanzuigslang
Kan worden aangesloten op het
apparaat als je alternatieve
waterbronnen wilt gebruiken.
Bestelnr. 2.643-871.0

Accessoirebox
De handige opbergbox – wordt bij
alle 3 de kits meegeleverd.
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Bestelnummer

1.680-000.0

1.680-002.0

1.680-003.0

1.680-004.0

2.643-857.0

2.643-858.0

2.643-859.0

Bestelnummer van accessoirebox
■■Meegeleverd.

