
WD 4
Η ισχυρή και ενεργειακά αποδοτική σκούπα πολλαπλών εφαρμογών WD 4 είναι εξοπλισμέ-
νη με πλαστικό ανθεκτικό κάδο 20L και καινούργια πατενταρισμένη τεχνολογία αφαίρεσης 
φίλτρου
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 Κατοχυρωμένη τεχνολογία αφαίρεσης φίλτρου

 Γρήγορη και εύκολη αφαίρεση κασέτας φίλτρου χωρίς καμία επαφή 
με τη βρωμιά

 Υγρή και ξηρή αναρρόφηση χωρίς αλλαγή του φίλτρου

 Νέο ακροφύσιο δαπέδου και νέος σωλήνας απορρόφησης

 Για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού
 Για μέγιστη ευκολία και ευελιξία

 Αποσπώμενη λαβή

 Δυνατότητα προσαρμογής διαφορετικών εξαρτημάτων
 Για εύκολο σκούπισμα ακόμα και στα πιο στενά σημεία

 Πρακτική θέση αποθήκευσης

 Γρήγορη και εύκολη στάθμευση του σωλήνα και του ακροφυσίου, 
κατά τη διάρκεια της εργασίας. W
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WD 4

 Αποσπώμενο κουτί του φίλτρου με επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
 Νεοαποκτηθέντα αξεσουάρ για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού
 Υγιεινή τσάντα φίλτρου fleece

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.348-110.0

 4039784916333
Τρέχων τύπος V / Hz 220 – 240 / 50 – 60
Πραγματική ισχύς αναρρόφησης* Air watts 220
Χρήση ενέργειας W 1000
Χωρητικότητα κάδου l 20
Υλικό κάδου  Πλαστικό
Πλάτος εξαρτημάτων mm 35
Καλώδιο ρεύματος m 5
Βάρος kg 7,1
Διαστάσεις (L × W × H) mm 384 × 365 × 526

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης m 2,2 Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη 

συσκευή
 

Αποσπώμενη λαβή   Στιβαρός προφυλακτήρας  
Σωλήνες αναρρόφησης Τεμάχιο(α) 

× m / mm
2 × 0,5 / 35 / Πλαστικό

Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρό-
φησης

 Clips with 2 rubber and 2 brush 
inserts

Ακροφύσιο γωνιών  
Φλις σακούλα φίλτρου Τεμάχιο(α) 1
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο  Σε αφαιρούμενο φίλτρο κεφαλής
Περιστροφικός διακόπτης ( on / off )  
Αποθηκευτικός χώρος για μικρά 
εξαρτήματα

 

Άγκιστρο καλωδίου  
Θέση στάθμευσης  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     * Μετρημένο από το σωλήνα αναρρόφησης σύμφωνα με τη μέθοδο μέτρησης IEC 60312     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Φίλτρο

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 1 2.863-005.0 1 Τεμάχιο(α) Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για τις σκούπες αναρρόφησης πολ-
λαπλών χρήσεων Kärcher Home & Garden από τις σειρές MV 
4 έως MV 6 και WD 4 έως WD 6. Η ενσωμάτωση στο ειδικό 
κουτί φίλτρου της συσκευής επιτρέπει την αλλαγή φίλτρου 
χωρίς να έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.



Σακούλα φίλτρου από μαλακό 
ύφασμα

2 2.863-006.0 4 Τεμάχιο(α) 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.



Σετ εξαρτημάτων

Σετ βούρτσας αυτοκινήτου 3 2.863-221.0 2 -τμήμα Το σετ βούρτσας αναρρόφησης επιτρέπει τον σχολαστικό 
καθαρισμό του εσωτερικού του αυτοκινήτου. Για όλες τις 
σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Home & 
Garden.



Κιτ καθαρισμού του εσωτερικού του 
αυτοκινήτου

4 2.863-225.0 Βελτιστοποιημένο κιτ καθαρισμού του εσωτερικού του αυτοκι-
νήτου για ολοκληρωμένο καθαρισμό του εσωτερικού του 
αυτοκινήτου.



Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες 5 2.863-002.0 2 -τμήμα 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.



Σετ αναρρόφησης για εργαλεία 
ισχύος

6 2.863-112.0 2 -τμήμα Εύκαμπτος σωλήνας 1 m, εξαιρετικά λεπτός, με αντάπτορα για 
την εύκολη σύνδεση φορητών ηλεκτρικών εργαλείων σε ηλε-
κτρικές σκούπες υγρής και ξηρής αναρρόφησης (εκδόσεις με 
πρίζα ρεύματος).



Κιτ εσωτερικού καθαρισμού αυτοκι-
νήτου

7 2.863-304.0 6 -τμήμα Από τα πατάκια και τα καθίσματα έως το πορτ-μπαγκάζ: το 
ειδικό κιτ για τις σκούπες WD της Kärcher διασφαλίζει την 
αδιάλειπτη εργασία καθαρισμού του εσωτερικού αυτοκινήτου.



Ακροφύσια

Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινή-
του

8 2.863-145.0 1 Τεμάχιο(α) Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου απο-
σκευών και του δαπέδου του οχήματος. 

Ακροφύσιο για εσοχές 9 2.863-306.0 1 Τεμάχιο(α) Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους 
για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνη-
το (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκού-
πεςWD της Kärcher.



Ακροφύσιο αυτοκινήτου 10 2.863-316.0 1 Τεμάχιο(α) Εγγυημένο γρήγορο, αβίαστο σκούπισμα με ηλεκτρική σκού-
πα: Με το ακροφύσιο αυτοκινήτου, μπορείτε να καθαρίζετε τις 
υφασμάτινες επιφάνειες στο αυτοκίνητό σας και μέσα στο σπίτι 
άνετα και σχολαστικά.



Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρ-
ρόφησης

11 2.863-000.0 1 Τεμάχιο(α) 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.



Άλλα εξαρτήματα

Φίλτρο στάχτης για όλες τις σκού-
πες υγρών - στερεών

12 2.863-161.0 Αποτελείται από δοχείο 20 l, 1m εύκαμπτου μεταλλικού σωλή-
να αναρρόφησης και 1 m μεταλλικού σωλήνα αναρρόφησης 
(230 mm) και λεπτό φίλτρο.



Φίλτρο στάχτης για σκούπες υγρών 
- σκόνης Kärcher

13 2.863-139.0 Αποτελείται από κάδο 20 l, 1 m εύκαμπτου μεταλλικού σωλή-
να αναρρόφησης και 1 m σωλήνα αναρρόφησης (230 mm). 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Εργαλείο αναρρόφησης σκόνης 14 2.863-234.0 Το νέο εξάρτημα για τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών 
χρήσεων WD 2-6 σάς επιτρέπει να κάνετε τρύπες με ασφάλεια 
και χωρίς σκόνη στους συμβατικούς τοίχους και τα ταβάνια. Η 
σκόνη από το τρυπάνι αναρροφάται κατευθείαν από την τρύ-
πα του τρυπανιού.



Προέκταση εύκαμπτου σωλήνα 
αναρρόφησης 3,5m

15 2.863-305.0 Η προέκταση εύκαμπτου σωλήνα αναρρόφησης μήκους 3,5 m 
είναι κατάλληλη για όλες τις σκούπες WD της Kärcher και 
εξασφαλίζει μεγαλύτερη ακτίνα εργασίας και περισσότερη 
ελευθερία κινήσεων.



Σωλήνας αναρρόφησης προέκτα-
σης

16 2.863-308.0 Πρακτικός σωλήνας αναρρόφησης προέκτασης για μεγαλύτε-
ρη ευελιξία κατά την εκτέλεση της εργασίας. Η επέκταση του 
σωλήνα αναρρόφησης συνιστάται ιδιαίτερα για εφαρμογές σε 
δυσπρόσιτες περιοχές.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


