FC 5 Premium
Podlahová myčka FC 5 Premium vytírá (vždy jen čistou vodou) a odsává v jednom kroku. Bonusem je atraktivní design a širší sada příslušenství.
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Odstraňuje prach a tekutiny
V jednom kroku vytírejte a sbírejte prach, drobky a chlupy po
domácích mazlíčcích.
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Stírání je o 20 procent* čistší a pohodlnější než u mopu
Systém dvou nádrží: Trvalé smáčení válečků z nádrže na čerstvou
Bez námahy: Žádné tahání kbelíku, ždímání hadrů nebo drhnutí
povrchů.
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Snadné čištění zařízení
Funkce čištění zařízení a válečků v parkovací stanici.
Nádrž na odpadní vodu vhodná do myčky nádobí se vyprazdňuje bez
kontaktu s nečistotami.

Čistí až k okraji.

vodu, zatímco se nečistoty shromažďují v nádrži na odpadní vodu.



3

4



Čisticí a parkovací stanice
Praktická úschova a uložení přístroje
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FC 5 Premium

 Odstraňuje prach a tekutiny

Technické údaje
Objednací číslo

1.055-460.0

EAN kód

4054278516202

Druh proudu

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Příkon

W

Max. 460

Příkon

W

Max. 460

Plošný výkon á naplnění nádrže (cca)

m²

60

Objem nádrže na čistou vodu

ml

400

Objem nádrže na špinavou vodu

ml

200

Pracovní šířka kartáčů

mm

300

Objem čisticí stanice

ml

200

Délka kabelu

m

7

Hmotnost

kg

4,6

Rozměry (D x Š x V)

mm

320 × 270 × 1220

Vybavení
Systém dvou nádrží
Žluté čistící válce (pár)
Pár čistících válců
Podlahový čistič Universal RM 536 500
ml






Podlahový čistič pro dřevěné podlahy
uzavřené RM 534 30 ml



Čisticí a parkovací stanice s uložením
válců



 Obsaženo v objemu dodávky.

* Podlahové mycí stroje Kärcher dosahují o 20 % lepšího výkonu čištění v porovnání s běžnými mopy v testované kategorii „vytírání“. Vztahuje se na
průměrné výsledky testu s ohledem na efektivitu čištění, zachycení nečistot a čištění hran.
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Doba sušení vyčištěné podlahy

FC 5 PREMIUM
1.055-460.0
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Objednací
číslo

4

Množství

Cena

Válce
Sada válců žluté

1 2.055-006.0

1

Sada válců šedé

2 2.055-007.0

1

Sada válců na kámen

3 2.055-021.0

1

4 2.055-020.0

1 kusy

Dvoudílná sada válců z mikrovláken pro šetrné vlhké čištění 
a péči o všechny tvrdé podlahy. Bez žmolků, savé a odolné.

Vhodné pro praní v pračce do 60 °C.
Se sadou dvou válečků na kámen může být čištění tvrdé

podlahy snadné. Vhodné pro praní v pračce do 60 °C

Ostatní

 Obsaženo v objemu dodávky.

Integrovaný sběrač vlasů a chlupů a široký vzduchovod
zaručí optimální čisticí výkon. Je váš podlahový mycí stroj
FC 5 již vybaven novým krytem sací hlavy?



 Volitelné příslušenství
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Kryt sací hlavy FC 5, bílý

