
FC 3 CORDLESS
Η μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 3 Cordless αφαιρεί εύκολα τους λεκέδες και τους ξεραμένους υγρούς ρύπους – χωρίς να είναι απαραίτητη η
χρήση κουβά και χωρίς να χρειάζεται τρίψιμο. Τα δάπεδα είναι 20% πιο καθαρά απ’ ό,τι με τη χρήση συμβατικής σφουγγαρίστρας*. Χρόνος
λειτουργίας της μπαταρίας: Περίπου 20 λεπτά

Αριθμός παραγγελίας 1.055-300.0

■   Αφαιρεί πιτσιλίσματα και λεκέδες
■   Εύκολo σκούπισμα: Χωρίς να σέρνετε τον κάδο, χωρίς τρίψιμο, χωρίς επαφή με το ρύπο
■   Εύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και γύρω από αντικείμενα

Τεχνικά Στοιχεία
4054278311852

Συσκευή με μπαταρία 1

Τρέχων τύπος Ph / V / Hz 1 / 100 – 240 / 50 – 60
Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά
φόρτιση μπαταρίας

m² περίπου 60

Χωρητικότητα δεξαμενής καθαρού
νερού

ml 360

Χωρητικότητα δεξαμενής ακάθαρτου
νερού

ml 140

Πλάτος εργασίας ρολού mm 300

Χρόνος στεγνώματος δαπέδου min περίπου 2

Τάση μπαταρίας V 7,2

Διάρκεια ζωής μπαταρίας min περίπου 20

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας h 4

Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 2,4
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 4,2

Διαστάσεις (L × W × H) mm 305 × 226 × 1220

Εξοπλισμός
Σύστημα 2 κάδων 
Σετ roller καθαρισμού, κίτρινα 

Προϊόντα καθαρισμού
Προϊόν καθαρισμού για όλα τα δάπεδα
RM 536 30 ml

Θέση στάθμευσης με δυνατότητα
αποθήκευσης των ρολών



Φορτιστής 
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     

* Η μηχανή καθαρισμού δαπέδου της Kärcher επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία δοκιμής «Σφουγγάρισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη
συλλογή των ρύπων και στον καθαρισμό των άκρων.
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Αφαιρεί πιτσιλίσματα και λεκέδες

■ Αντικαθιστά τον κλασικό κουβά με τη σφουγγαρίστρα

■ Καθαρίζει μέχρι και τις άκρες.

Το σφουγγάρισμα είναι 20%* καθαρότερο

από ό,τι με σφουγγαρίστρα και πολύ πιο

πρακτικό

■ Σύστημα 2 κάδων: Συνεχής διαβροχή των κυλίνδρων
από τον κάδο καθαρού νερού, ενώ παράλληλα οι
ρύποι συλλέγονται στον κάδο ακάθαρτου νερού.

■ Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων
τριγύρω, στο χειροκίνητο στύψιμο του πανιού
καθαρισμού δαπέδου και στο τρίψιμο.

■ Οι κύλινδροι πλένονται στο πλυντήριο στους 60 °C.

Σχεδιασμός προϊόντος σε λεπτή γραμμή

και κεφαλή δαπέδου με περιστρεφόμενη

άρθρωση

■ Εύκολος καθαρισμός κάτω από έπιπλα και γύρω από
αντικείμενα.

■ Απλή μεταφορά και άνετη χρήση χάρη στο μικρό
βάρος του προϊόντος.

■ Compact αποθήκευση
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΕΞΆΡΤΗΜΑ ΣΚΛΗΡΏΝ ΔΑΠΈΔΩΝ

Rollers

Σετ κυλίνδρων πολλαπλών επιφανειών, κίτρινο 1 2.055-006.0 Σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για απαλό υγρό καθαρισμό και περιποίηση όλων των σκληρών δαπέδων.
Χωρίς χνούδια, απορροφητική και ανθεκτική στη φθορά. Πλένεται στο πλυντήριο έως τους 60 °C.


Σετ κυλίνδρων πολλαπλών επιφανειών, γκρι 2 2.055-007.0 
Σετ roller για πέτρινα δάπεδα 3 2.055-021.0 Σετ κυλίνδρων για εύκολο ο καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών δαπέδων και βρόμικων εσοχών. Πλένεται στο πλυντήριο

έως τους 60 °C.


HARTBODENREINIGER

RM 534, Καθαριστικό επιχρισμένων ξύλινων δαπέδων 4 6.295-941.0 Για βαθύ και ήπιο καθαρισμό, ανανέωση και φροντίδα των ξύλινων πατωμάτων με βερνίκι. Αποτελεσματική
προστασία από την υγρασία του δαπέδου. Με άρωμα φρέσκου λεμονιού.



RM 535, Καθαριστικό κερωμένων ξύλινων δαπέδων 5 6.295-942.0 Το καθαριστικό RM 535 καθαρίζει, προστατεύει και περιποιείται τα λαδωμένα και κερωμένα ξύλινα δάπεδα και αφήνει
μια στιλπνότητα, χωρίς να χρειάζεται σκούπισμα αργότερα. Ευχάριστο άρωμα κεριού από μέλισσα.



RM 536, Καθαριστικό δαπέδων γενικής χρήσης 6 6.295-944.0 Για όλα τα σκληρά δάπεδα: Καθαριστικό δαπέδων πολλαπλών χρήσεων RM 536 για σχολαστικό καθαρισμό.
Εξασφαλίζει αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις. Προστασία από την υγρασία. Με άρωμα λεμονιού.



RM 537, Καθαριστικό μαρμάρινων δαπέδων 7 6.295-943.0 Καθαριστικό δαπέδου από πέτρα RM 537 για αποτελέσματα χωρίς ραβδώσεις σε πλακάκια, πέτρα και φυσική πέτρα.
Αφαιρεί αποτελεσματικά και απαλά τα σημάδια και είναι επίσης κατάλληλο για βινύλιο, PVC και λινέλαιο.



ENTSCHÄUMER

FoamStop εσπεριδοειδών 125ml 8 6.295-874.0 Αυτό το υγρό αντιαφριστικό με άρωμα εσπεριδοειδών χωρίς αλλεργιογόνα διαλύει γρήγορα τον ενοχλητικό αφρό. 
RM FoamStop Fruity 125ml 9 6.295-875.0 Με αυτό το αντιαφριστικό υγρό με αντιαλλεργικό, φρουτώδες άρωμα, ο ενοχλητικός αφρός διαλύεται αμέσως. 
Ουδέτερο FoamStop 125ml 10 6.295-873.0 Ο αφρός διασπάται γρήγορα με αυτό το υγρό αντιοξειδωτικό. 

 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ FC 3 CORDLESS 1.055-300.0
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