
SE 5.100
Υγιεινή καθαριότητα σε πατώματα, χαλιά, μοκέτες και σαλόνια. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν σκούπα υγρών και στερεών.

Αριθμός παραγγελίας 1.081-200.0

■   Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης
■   Τεχνολογία ακροφυσίου Kärcher: μειώνει το χρόνο στεγνώματος κατά 50%
■   Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για συνεχή υγρή και ξηρή αναρρόφηση

Τεχνικά Στοιχεία
4039784515086

Ποσότητα αέρα l/s 70

Αναρρόφηση mbar / kPa 210 / 21

Ισχύς αντλίας W max. 40

Στρόβιλο ισχύος εισόδου / αντλία W max. 1400 / max. 40

Πλάτος εργασίας mm 230

Κάδος καθαρού/ ακάθαρτου νερού l 4 / 4

Πλάτος εξαρτημάτων mm 35

Τρέχων τύπος V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Όγκος ψεκασμού l/min 1

Πίεση ψεκασμού bar 1

Καλώδιο ρεύματος m 5

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 7,7
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 11,4

Διαστάσεις (L × W × H) mm 422 × 320 × 465

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας
πλύσης – απόπλυσης

m 2

Σωλήνες πλύσης- απόπλυσης
Τεμάχιο(α) /
m

2 / 0,5 / Πλαστικό

Εξάρτημα πλύσης-απόπλυσης με
αντάπτορα για σκληρά δάπεδα



Ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης
Ρυθμιζόμενο εξάρτημα δαπέδου με 2
strips

Ακροφύσιο γωνιών normal

Ακροφύσιο ταπετσαρίας 
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 

Προϊόντα καθαρισμού
Χημικό καθαριστικό χαλιών RM 519 /
100 ml

Φλις σακούλα φίλτρου Τεμάχιο(α) 1

Χειροκίνητο τίναγμα φίλτρου 
Πρακτική αποθήκευση του σωλήνα
και των εξαρτημάτων



2 σε 1 comfort system:
ενσωματωμένος σωλήνας πλύσης-
απόπλυσης



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Σύστημα 2 κάδων

■ Ξεχωριστοί κάδοι καθαρού και ακάθαρτου νερού.

■ Εύκολο γέμισμα και άδειασμα

Τεχνολογία ακροφυσίου Kärcher

■ Οι καθαρισμένες επιφάνειες στεγνώνουν κατά 50%
γρηγορότερα.

Πρακτική αποθήκευση των εξαρτημάτων

■ Ασφαλής και πρακτική αποθήκευση στο μηχάνημα.
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ

Φίλτρο

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 1 6.414-498.0 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου. Συμπαγής
φίλτρο με μεγάλη επιφάνεια, δεν εξέχει εντός του δοχείου.



Σακούλα φίλτρου από μαλακό ύφασμα 2 2.863-006.0 Εξαιρετικά ανθεκτικές στη φθορά σακούλες φίλτρου από μαλακό ύφασμα με υψηλό βαθμό κατακράτησης σκόνης. Για
όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων από τις σειρές MV 4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6.



Ακροφύσια

Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης 3 2.863-000.0 Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε
υγρούς ή ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher
από τη σειρά Home & Garden.



Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινήτου 4 2.863-145.0 Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου αποσκευών και του δαπέδου του οχήματος. 
Εξάρτημα χειρός 5 2.885-018.0 Ακροφύσιο χειρός για ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφησης. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό της ταπετσαρίας και των

καθισμάτων του αυτοκινήτου.


Ακροφύσιο για εσοχές 6 2.863-306.0 Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο
αυτοκίνητο (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκούπεςWD της Kärcher.



Σετ εξαρτημάτων

Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες 7 2.863-002.0 Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD
της Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο
εσωτερικό του σπιτιού.



ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΌΦΗΣΗΣ

Εξαρτήματα για ταπετσαρίες

Ακροφύσιο για ταπετσαρίες DN 35 8 6.905-998.0 Πλαστικό ακροφύσιο για καθαρισμό ταπετσαριών στο DN 35. 
ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΧΑΛΙΏΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΏΝ

Υγρό καθαριστικό για χαλιά 9 6.295-771.0 Υγρό απορρυπαντικό με σύνθεση γρήγορου στεγνώματος για ενδιάμεσο καθαρισμό. Κατάλληλο για χαλιά, τάπητες,
ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ.



CARPET UND UPHOLSTERY CARE

Care Tex 10 6.295-769.0 Άκρως αποτελεσματική προστασία που διαρκεί, για όλες τις υφασμάτινες επιφάνειες. Τα χαλιά, οι ταπετσαρίες και τα
καθίσματα αυτοκινήτου είναι καλυμμένα με μια προστατευτική επικάλυψη που απωθεί τους ρύπους και αποτρέπει τη
συσσώρευση ρύπων στο μέλλον. Επομένως, οι ρύποι μπορούν να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης
με πιο εύκολο και σχολαστικό τρόπο.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SE 5.100 1.081-200.0
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