AD 2 LIMITED EDITION
Η σκούπα στάχτης είναι η ιδανική συσκευή για την αφαίρεση στάχτης απλά, γρήγορα και άνετα. Με το εξαιρετικά μακρύ ακροφύσιο σχισμής,
ανθεκτικό στη θερμοκρασία, η συσκευή φτάνει επίσης σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Αριθμός παραγγελίας

1.629-713.0

Τεχνικά Στοιχεία

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

m

1,2 / μεταλλικό, με επένδυση

Ονομαστική ισχύς εισόδου

W

600

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

Τεμάχιο(α)

1 / Από πολυεστέρα, πυρίμαχο

Χωρητικότητα κάδου

l

14

Άνετη λαβή στον κάδο



Μέταλλο

Άγκιστρο καλωδίου



Υλικό κάδου

4054278901442

Καλώδιο ρεύματος

m

4

Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης



Πλάτος εξαρτημάτων

mm

35



Τρέχων τύπος

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Πυράντοχο ακροφύσιο πολύ μεγάλου
μήκους για εσοχές

Ονομαστική ισχύς εισόδου

W

600

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα

kg

4,4

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg

7

Διαστάσεις (L × W × H)

mm

345 × 330 × 440



Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
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■ Καθαρισμός φίλτρου Kärcher ReBoost για ισχύ αναρρόφησης μεγάλης διάρκειας
■ Σύστημα φίλτρου ενός εξαρτήματος
■ Εύκολη αποστράγγιση και καθαρισμός του δοχείου χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους

Σύστημα φίλτρου με ένα μέρος (πυρίμαχο)
με ανθεκτικό επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και
μεταλλικό φίλτρο στερεών ρύπων

Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και
εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας (με
χιτώνιο)

■ Σταθερή και συνεχή αναρρόφηση.

■ Για εύκολη αποστράγγιση και καθαρισμό του δοχείου

■ Για μέγιστη ασφάλεια κατά την αναρρόφηση στάχτης –

■ Κατάλληλο για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων

ρύπων.

χωρίς να έρχεσαι σε επαφή με τους ρύπους.
■ Εξαιρετικά υψηλός βαθμός άνεσης χάρη στη γρήγορη

αφαίρεση του φίλτρου με μία κίνηση.

ακόμα και όταν δεν χρησιμοποιείται σωστά.
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Τεχνολογία καθαρισμού φίλτρου Kärcher
ReBoost – καθαρισμός φίλτρου με το
πάτημα ενός κουμπιού

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ AD 2 LIMITED EDITION 1.629-713.0

1

2

3

Αριθμός
παραγγελίας

Περιγραφή

1

6.415-953.0

Στιβαρό, πλατύ φίλτρο ειδικά για ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης. Για μόνιμη δύναμη καθαρισμού.



2

2.863-307.0

Ακροφύσιο μεγάλου μήκους (350 mm) από φλογοεπιβραδυντικό υλικό για την αναρρόφηση κρύας στάχτης.
Κατάλληλο για όλες τις οικιακές σκούπες στάχτης και ξηρής αναρρόφησης Kärcher.



3

2.445-042.0


Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) μέσω οθόνης LCD: Εξαιρετικά ισχυρή μπαταρία ιόντων
λιθίου Battery Power+ 18 V. Μεγάλος χρόνος λειτουργίας χάρη στη χωρητικότητα 3,0 Ah. Με παρακολούθηση τάσης
και βαθμό προστασίας IPX5.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ
Φίλτρο
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και
ξηρής σκόνης Kärcher
Ακροφύσια
Ακροφύσιο μεγάλου μήκους
ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ

 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

 Προϊόντα καθαρισμού.
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Battery Power+ 18/30

