
ПЪРВОКЛАСЕН 
КАПАЦИТЕТ  

ЗА ПОЧИСТВАНЕ

VC 5 С ПО-УМНА ТЕХНОЛОГИЯ.
РАЗЛИКАТА Е КЕРХЕР

Патентована 
3-степенна телескопична 
система за бързо и лесно 
модифициране на 
височината.

Магнитна парк-позиция за 
сигурно и компактно 
съхранение на уреда, 
както и за лесното му 
транспортиране.

Високоефективната подова дюза, със специално 
създадената си геометрична форма (пета) и 
гъвкава връзка, е изключително маневрена и 
постига отлични почистващи резултати под 
мебелите. Благодарение на гумените пера, вече 
не се задържат косми по нея.

Иновативна филтърна 
система без торба, със 
сменяема филтърна 
касета и интегрирано 
филтърно почистване - 
за бързо и лесно 
изпразване на филтъра.

Размери на уреда:
дължина 182 мм
ширина 261 мм
височина 621 мм
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VC 5 е мощното МИНИ сред 
прахосмукачките. Всички компоненти са 
перфектно свързани, така че въпреки 
компактността си, да почиства също толкова 
добре, колкото голяма прахосмукачка. VC 5 
дължи отличната си смукателна мощност 
преди всичко на уникалната си 
високоефективна дюза, която с ограничен 
разход на енергия, генерира максимална 
мощност при почистване. Притежава етикет 
на ЕС за енергийна ефективност.

МОГЪЩОТО МИНИ  
С ЧУДОВИЩНА  
МОЩНОСТ.
Готова за всякакви предизвикателства:  
компактната прахосмукачка VC 5 на Керхер

ДОМ И ГРАДИНА | ПРАХОСМУКАЧКА



ФИЛТЪРНА СИСТЕМА 
БЕЗ ТОРБИЧКИ

НЕВЕРОЯТНО 
КОМПАКТЕН УРЕД

Подхожда отлично дори и на най-малките 
домакинства.
Прахосмукачката VC 5 е перфектният уред за всеки, 
който разполага с малко място за съхранение, и не иска 
да се откаже от отлично почистване. С 
патентованата си телескопична система, само с един 
замах, прахосмукачката намалява размерите си 
наполовина, така че след употреба, незабавно може да 
бъде прибрана на най-малкото място за съхранение.

ПРАХОСМУКАЧКА VC 5

КОМПАКТНА И МОЩНА:  
VC 5 - ПРОСТО 
ОЛИЦЕТВОРЯВА ДНЕШНИТЕ 
ПОТРЕБНОСТИ

ПРАКТИЧНИ АКСЕСОАРИ С ШИРОК 
СПЕКТЪР НА ПРИЛОЖЕНИЕ.VC 5 на Керхер се грижи за перфектните резултати при 

почистването на твърди повърхности, килими, тапицерии, 
фуги както и чувствителни повърхности. А благодарение на 
високата си маневреност уреда може безпроблемно да мине 
навсякъде.

„Най-накрая при 
почистване не е 
необходимо да 
„влача“ уреда след 
себе си и той да се 
заклещва между 
мебелите.“ 

Филтърна система без 
торба.  
Бързо сваляща се филтърна 
касета с вграден основен и 
филтър за многократна 
употреба, без допълнителни 
разходи за торбички.

Централен бутон за бързо 
събиране и компактно 
съхранение след употреба.

Интегрирано филтърно 
почистване.  
Автоматично почистване при 
отваряне на филтърния капак.

Високотехнологична гъвкава 
система.  
Много добро придвижване 
между мебелите и избягване 
на препятствията 
благодарение на 90 градусовия 
ъгъл на накланяне.

Регулируема сила на 
засмукване.
Индивидуално приспособима 
при използване върху различни 
повърхности.

Кука за кабел.
Кабелът може да бъде събран 
удобно благодарение на 
практичната кука.

Клас на енергийна ефективност A+ A+

Консумирана мощност W 500 500

Почистващи резултати при пълен филтър м2 150 150

Размери (дължина х ширина х височина) мм 182 × 261 × 621 182 × 261 × 621

Тегло кг 3,2 3,2

Дължина на кабела м 7,5 9

Превключваща подова дюза с гъвкава връзка с гъвкава връзка

Дюза за тапицерия  ■  ■
Четка за мебели –  ■
Дюза за почистване на фуги –  ■
Номер за поръчка 1.349-100.0 1.349-150.0

 ■ Включено в доставката.

Технически данни

Оборудване

VC 5

 клас на енергийна ефективност А+
 филтърна система без торба 

с интергирано почистване на 
филтъра

 магнитна парк-позиция

VC 5 Premium

 клас на енергийна ефективност А+
 филтърна система без торба с 

интергирано почистване на филтъра
 включва 3 допълнителни дюзи за широк 

спектър от приложения


