
DS 6
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης με καινοτόμο τεχνολογία φίλτρου νερού που παρέχει φρέσκο εξερχόμενο αέρα καθαρισμένο κατά 99,5%.
Τεράστιο όφελος για όσους υποφέρουν από αλλεργίες και όχι μόνο.

Αριθμός παραγγελίας 1.195-220.0

■   Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη συσκευή
■   Κατάλληλη για άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες.

Τεχνικά Στοιχεία
4054278277493

Τύπος ηλεκτρικής σκούπας Ηλεκτρική σκούπα με φίλτρο νερού

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α

Ονομαστική ισχύς εισόδου W 650

Φίλτρο νερού l 2

Ακτίνα λειτουργίας m 10,2

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

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 7,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 10,7

Διαστάσεις (L × W × H) mm 535 × 289 × 345

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης m 2,1
Τηλεσκοπικός σωλήνας
αναρρόφησης



Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού
δαπέδου



Ακροφύσιο γωνιών 
Ακροφύσιο ταπετσαρίας 
Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998) 
Πρακτική θέση αποθήκευσης 
Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη
συσκευή



Αντιαφριστικό “Foamstop” 
Φίλτρο προστασίας κινητήρα 
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Σύστημα φίλτρου πολλών επιπέδων, το

οποίο αποτελείται από καινοτόμο φίλτρο

νερού, πλενώμενο ενδιάμεσο φίλτρο και

φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)

■ Φιλτράρει το 99.5% των ρύπων του αέρα και
εξασφαλίζει καθαρή και ευχάριστη ατμόσφαιρα.

■ Ιδιαίτερα κατάλληλη για άτομα που υποφέρουν από
αλλεργίες

Αποσπώμενο φίλτρο νερού

■ Εύκολο γέμισμα και καθαρισμός

Πρακτική θέση αποθήκευσης

■ Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του
ακροφυσίου, κατά τη διάρκεια της εργασίας.

■ Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο. D
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ

Φίλτρο

Φίλτρο προστασίας του κινητήρα 1 6.414-631.0 Το πλενόμενο βοηθητικό φίλτρο συγκρατεί τα πολύ μικρά σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα στον
συμπυκνωμένο υγρό αέρα.



Φίλτρο HEPA 13 DS 5.800/6.800" 2 2.860-273.0 Ειδικό υψηλής απόδοσης φίλτρο, το οποίο φιλτράρει συνεχώς το 99,99% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα
από 0,3 μm.



Ακροφύσια

Ακροφύσιο για παρκέ 3 2.863-302.0 Ακροφύσιο για παρκέ με μαλακές τρίχες για τον απαλό καθαρισμό δαπέδων παρκέ και άλλων ευαίσθητων δαπέδων
από σκληρό υλικό της Kärcher.



Ακροφύσιο στρωμάτων 4 6.906-755.0 Για τον καθαρισμό των στρωμάτων και των δυσπρόσιτων περιοχών και των εσοχών μέσα και γύρω από τα κρεβάτια. 
Πέλμα για σκούπα, turbo 5 2.903-001.0 Πρακτικό ακροφύσιο με περιστρεφόμενη βούρτσα που λειτουργεί με την ροή του αέρα. Καθαρίζει σε βάθος

ταπετσαρίες και υφασμάτινες επιφάνειες. Ιδανικό για την απομάκρυνση τριχών από κατοικίδια.


ENTSCHÄUMER

FoamStop εσπεριδοειδών 125ml 6 6.295-874.0 Αυτό το υγρό αντιαφριστικό με άρωμα εσπεριδοειδών χωρίς αλλεργιογόνα διαλύει γρήγορα τον ενοχλητικό αφρό. 
RM FoamStop Fruity 125ml 7 6.295-875.0 Με αυτό το αντιαφριστικό υγρό με αντιαλλεργικό, φρουτώδες άρωμα, ο ενοχλητικός αφρός διαλύεται αμέσως. 
Ουδέτερο FoamStop 125ml 8 6.295-873.0 Ο αφρός διασπάται γρήγορα με αυτό το υγρό αντιοξειδωτικό. 

 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ DS 6 1.195-220.0
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