AD 4 PREMIUM
Εύκολη απόρριψη της στάχτης χωρίς να έρχεστε σε επαφή με οποιουσδήποτε ρύπους: Η ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής
αναρρόφησης AD 4 Premium. Με μεταλλικό δοχείο 17 λίτρων, μηχανισμό καθαρισμού φίλτρου και εξαρτήματα για ξηρή αναρρόφηση.

Αριθμός παραγγελίας

1.629-731.0

Τεχνικά Στοιχεία

Εξοπλισμός
4054278242064

Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης

A+

Ονομαστική ισχύς εισόδου

W

600

Χωρητικότητα κάδου

l

17

Υλικό κάδου

Μέταλλο

Καλώδιο ρεύματος

m

4

Πλάτος εξαρτημάτων

mm

35

Τρέχων τύπος

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Ονομαστική ισχύς εισόδου

W

600

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα

kg

5,3

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg

9

Διαστάσεις (L × W × H)

mm

365 × 330 × 565

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης

m

Σωλήνες αναρρόφησης

Τεμάχιο(α) ×
2 × 0,5 / 35 / Χρωμιομένο
m / mm

Ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο

1,7 / μεταλλικό, με επένδυση

πυρίμαχο
Τεμάχιο(α)

1 / Από πολυεστέρα, πυρίμαχο

Στιβαρός προφυλακτήρας



Άνετη λαβή στον κάδο



Άγκιστρο καλωδίου



Θέση κλίσης σωλήνα αναρρόφησης



Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη
συσκευή





Περιλαμβάνεται στη συσκευασία
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■ Καθαρισμός φίλτρου Kärcher ReBoost για ισχύ αναρρόφησης μεγάλης διάρκειας
■ Με ειδικά εξαρτήματα για χρήση ως ηλεκτρική σκούπα ξηρής αναρρόφησης

Σύστημα φίλτρου ενός εξαρτήματος

■ Ενσωματωμένος καθαρισμός φίλτρου με το πάτημα

■ Αποτελείται από επίπεδο πτυχωτό, μεταλλικό φίλτρο

ενός κουμπιού.
■ Για μεγάλη ισχύ αναρρόφησης με μεγάλη διάρκεια.
■ Κατάλληλο για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων

ρύπων.

και φίλτρο στερεών ρύπων. Πρόσθετο ξεχωριστό
φίλτρο εξαγωγής (μόνο στο AD 4 Premium).
■ Μέγιστη άνεση χάρη στην απλή αφαίρεση του φίλτρου

και του δοχείου χωρίς να έρχεστε σε επαφή με τους
ρύπους.

Πυρίμαχο υλικό, μεταλλικό δοχείο και
εύκαμπτος μεταλλικός σωλήνας με χιτώνιο
■ Για μέγιστη ασφάλεια ενώ αναρροφά στάχτη
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Καθαρισμός φίλτρου Kärcher ReBoost

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ AD 4 PREMIUM 1.629-731.0

1

2

3

4

Αριθμός
παραγγελίας

Περιγραφή

ΗΛΕΚΤΡΙΚΈΣ ΣΚΟΎΠΕΣ
Φίλτρο
Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και
ξηρής σκόνης Kärcher

1

6.415-953.0

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



Φίλτρο εξερχόμενου αέρα Premium

2

2.863-262.0

Φίλτρο εξερχόμενου αέρα για την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης στάχτης και ξηρής αναρρόφησης AD 4
Premium – για καθαρό εξερχόμενο αέρα με επανεκπομπή σκόνης κατηγορίας «Β» (κλίμακα Α έως Ζ).



Φλογοεπιβραδυντικό ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους
για πουρί

3

2.863-004.0

Ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους για πουρί (350 mm) από φλογοεπιβραδυντικό υλικό για την αναρρόφηση κρύας
στάχτης. Κατάλληλο για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες στάχτης και ξηρής σκόνης Kärcher από τη σειρά Home &
Garden.



Ακροφύσιο μεγάλου μήκους

4

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.



Ακροφύσια

 Διαθέσιμα εξαρτήματα

 Προϊόντα καθαρισμού.
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 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

