KHB 6 BATTERY SET
Ruční tlaková myčka KHB 6 aku set šetrně vyčistí zahradní nábytek i jízdní kolo. Navíc je lehká a snadno se ovládá. Dodáváme
včetně baterie a nabíječky.

Číslo produktu

1.328-110.0

Technické údaje

Vybavení

EAN kód

4054278636757

Zařízení na baterii

1

Platforma baterie
Tlak

18 V Platforma baterie
bar

Rozsah tlaku
Průtok

l/h

Typ baterie

Varianta
Baterie

max. 24

Nabíječka baterií

Střední tlak

Integrovaný vodní filtr pro
ochranu čerpadla čističe před
nečistotami
Adaptér připojení k zahradní
hadici A3/4"

max. 200
Lithium-iontová baterie

Baterie a nabíječka jsou součástí
balení
18 V / 2,5 Ah Battery Power (1
ks)
18 V Battery Power standardní
nabíječka (1 ks)




Napětí

V

18

Kapacita

Ah

2,5

Tryska s plochý paprskem



min

12 (2,5 Ah)

Rotační tryska QC Handheld



Jednoduchý pracovní nástavec



Provozní doba na jedno nabití
baterie
Napájecí zdroj pro nabíječku
baterií

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Hmotnost bez příslušenství

kg

1,3

Hmotnost včetně obalu

kg

2,8

Rozměry (D × Š × V)

mm

302 × 89 × 265



Obsaženo v objemu dodávky.
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■ Bateriové napájení – baterie a nabíječka baterií jsou součástí dodávky
■ Kompatibilní s platformou Kärcher 18 V Battery Power
■ Kompaktní a lehký – ideální pro průběžné čištění

■ Real Time Technology s LCD displejem na baterii:

zbývající doba chodu, zbývající doba nabití
baterie a kapacita baterie.
■ Výkonná s dlouhou životností díky

lithium-iontovým článkům.
■ Kompatibilní se všemi zařízeními na bateriové

18 V Kärcher battery power platformě.

Efektivnější a optimálně nastavitelný
střední tlak
■ Maximálně 24 bar pro efektivní, mobilní a

jednoduché průběžné čištění.
■ Jednoduše vyměnitelné trysky Quick Connect.
■ Tryska s plochým paprskem pro šetrné čištění

a rotační tryska na intenzivnější znečištění.

Lehké a inovativní provedení zařízení
■ Maximálně neomezený pohyb a flexibilita při

čištění.
■ Ruční bateriová tlaková myčka pro průběžné

čištění.
■ Nezávislé na přípojce vody s nasávací hadičkou,

kterou lze zakoupit zvlášť.
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Výměnná baterie 18 V Battery Power

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0
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Číslo
produktu
BATERIE
Baterie 18V / 2,5Ah

1 2.445-034.0

18V / 2,5 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



Baterie 18V / 5,0 Ah

2 2.445-035.0

18V / 5,0 Ah výměnná baterie s inovativní technologií Real Time Technology s LCD displayem a
zobrazením stavu baterie. Vhodné k využití ve všech zařízeních s bateriovou platformou Kärcher
18 V.



3 2.445-032.0

Rychlonabíječka nabije Kärcher baterii 18 V / 2,5 Ah na 80 % kapacity za pouhých 44 minut. Lze ji
použít na všechny baterie Kärcher s 18 V platformou.



Starter kit Battery Power 18/25

4 2.445-062.0

Starter Kit Battery Power 18/25 vč. vyměnitelné baterie 18 V / 2,5 Ah Battery Power s inovativní
Real Time Technology a 18V rychlonabíječkou. Pro všechna zařízení na platformě Kärcher 18 V.



Starter kit Battery Power 18/50

5 2.445-063.0

Vč. vyměnitelné baterie 18 V / 5,0 Ah Battery Power a 18V rychlonabíječky: Starter Kit Battery
Power 18/50 pro použití ve všech zařízeních bateriové platformy Kärcher 18 V.



Pracovní nástavec PS 20

6 2.644-018.0

Kartáč PS 20 je ideálním doplňkem pro ruční tlakové myčky. Vhodný pro čištění malých povrchů a
schodů.



Nasávací hadice SH 5

7 2.644-124.0

Flexibilní 5 m dlouhá sací hadice pro ruční tlakové myčky . Pro nasávání vody z alternativních
zdrojů, jako například dešťové vody ze sudu.



FJ 24

8 2.644-135.0

Pěnovací tryska FJ 24 k nanášení čisticích prostředků Home & Garden čističi Kärcher.



WB 24

9 2.644-136.0

Mycí kartáč WB 24 pro čističe Kärcher skvěle doplňuje integrovaný plochý paprsek svým
mechanickým čištěním extra dlouhými štětinami.



NABÍJEČKY
Rychlonabíječka 18 V
STARTERKIT BATERIE A NABÍJEČKA

Pracovní nástavec MJ 24

10 2.644-171.0

Pracovní nástavec MJ 24 pro ruční tlakové myčky nabízí pět druhů trysek na jednom místě. Vybrat 
si můžete bodový, plochý, proudový, oplachový nebo mlhový proud.

Pracovní nástavec VJ 24 360°

11 2.644-172.0

Pracovní nástavec VJ 24 360° disponuje variabilně nastavitelným kloubem. Je skvělým doplňkem k 
ručním tlakovým myčkám, díky kterému se dostanete i do velmi obtížných míst.

12 2.445-042.0

Baterie Power +18/30 – velmi výkonná lithium-iontová baterie 18 V s kapacitou 3,0 Ah pro
dlouhodobou dobu provozu. S inovativní Real Time Technology, LCD displejem a ochranou IPX5.



Čistící prostředek na kola a motorky 3 v 1

13 6.295-763.0

K manuálnímu čištění motorek. Odstraňuje šetrně a účinně typické nečistoty jako brzdný prach,
otěr z pneumatik, hmyz, prach a nečistoty s obsahem oleje. Dokonalé zpracování díky konzistenci
gelu: nestéká na kolmých plochách.



Odstraňovač hmyzu 3in1

14 6.295-761.0

Odstraňuje hmyz z lakovaných povrchů, grilů, zrcadel, oken a plastů.



BATERIE
Battery Power+ 18/30
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE

 Obsaženo v objemu dodávky.

 Volitelné příslušenství

 Čisticí prostředky
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NÁSTAVCE

PŘÍSLUŠENSTVÍ K KHB 6 BATTERY SET
1.328-110.0
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Číslo
produktu
ČIŠTĚNÍ VOZIDEL A PÉČE



RM 650 čistič autoskel

15 6.296-105.0

Čistič autoskel RM 650 je ideální pro mytí oken a zrcátek automobilů beze šmouh a odlesků.
Spolehlivě odstraní hmyz, otisky prstů i nečistoty z ulic.

RM 651 čistič interiéru auta

16 6.296-106.0

Čistič interiéru auta RM 651 s antistatickým účinkem a účinnou neutralizací zápachů pro svěže čisté 
interiéry bez zápachu, a to od palubní desky přes displeje až po čalounění a kůži.

RM 652 čistič palubní desky

17 6.296-107.0

Čistič palubní desky RM 652 pro hloubkové čištění a ochranu všech plastů v autě po sobě
zanechává hedvábně matné povrchy, které jsou rázem jako nové a odpuzují vodu a nečistoty.



RM 660 vosk na auto

18 6.296-108.0

Vosk na auto RM 660 čistí a leští v jednom kroku. Jemné škrábance se stanou minulostí a barva
laku se obnoví do původních odstínů.



Čistič disků Premium RM 667

19 6.296-048.0

S maximálním čistícím výkonem a rychlým působením proti všem nečistotám na všech běžných
typech ráfků. Inteligentní změna barvy indikuje aktivní pracovní dobu čističe.



RM 670 zimní směs do ostřikovačů
(koncentrát)

20 6.296-109.0

Čisticí a mrazuvzdorný prostředek pro systémy čištění oken a světlometů. Chrání čelní sklo před
zamrznutím a zaručuje výhled bez pruhů a oslnění. 5 l koncentrátu produkuje až 15 l čisticí
kapaliny



RM 672 letní směs do ostřikovačů

21 6.296-110.0

Letní směs do ostřikovačů Kärcher – vysoce účinný čisticí koncentrát pro dokonalý výhled beze
šmouh a odlesků. Odstraňuje zbytky hmyzu i ptačí strus. 250 ml nabízí 25 l čisticího prostředku.



 Volitelné příslušenství

 Čisticí prostředky
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 Obsaženo v objemu dodávky.

