
WV 1
Καθαριστής τζαμιών WV 1 της Kärcher. Για ξεκούραστο καθαρισμό παραθύρων, χωρίς γραμμές και τρεις φορές πιο γρήγορα από την
παραδοσιακή μέθοδο.

Αριθμός παραγγελίας 1.633-200.0

Τεχνικά Στοιχεία
4054278646350

Πλάτος εργασίας ακροφυσίου
αναρρόφησης

mm 250

Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου
νερού

ml 100

Διάρκεια ζωής μπαταρίας min 25

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας min 150

Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Απόδοση καθαρισμού ανά φόρτιση
μπαταρίας

Περ. 70 m² = 23 τζάμια

Τρέχων τύπος V / Hz 100 – 240 / 50 – 60

Βάρος μαζί με την μπαταρία kg 0,5

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 0,5
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 0,7

Διαστάσεις (L × W × H) mm 130 × 250 × 275

Εξοπλισμός
Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης mm 250

Φορτιστής 
 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Ελαφρύ

■ Άνετη και εύκολη χρήση με το ένα χέρι χωρίς να το
καταπονεί.

Compact και βολικό

■ Η μικρή, εύχρηστη συσκευή κάνει τώρα τον καθαρισμό
των λείων επιφανειών ακόμα ευκολότερο.

■ Ακόμα και το κάτω μέρος των παραθύρων είναι εύκολο
να καθαριστεί.

Ένδειξη LED σε εμφανές σημείο

■ Η ένδειξη LED στον διακόπτη on/off του
τζαμοκαθαριστή δείχνει πότε η μπαταρία χρειάζεται
φόρτιση.
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΈΣ

Τροφοδοτικά

Φορτιστής τζαμοκαθαριστή 1 2.633-107.0 Τροφοδοτικό αντικατάστασης ΕΕ για τους τζαμοκαθαριστές της Kärcher. 
Ρύγχος αναρρόφησης

Λάστιχα μάκτρου WV 1 (250 mm) 2 2.633-128.0 Για την αντικατάσταση των λάστιχων των μάκτρων των Συστημάτων Καθαρισμού Τζαμιών WV 1. Για καθαριότητα
χωρίς γραμμές σε όλες τις λείες επιφάνειες – δεν αφήνει σταγόνες.



Μπουκάλι ψεκασμού

Μπουκάλι ψεκασμού 3 2.633-129.0 Το νέο μπουκάλι ψεκασμού Extra, που περιλαμβάνει ξεσκονόπανο μικροϊνών με αυτοκόλλητο Velcro, φαρδιούς και
στενούς υαλοκαθαριστήρες, ξύστρα απομάκρυνσης σκληρών ρύπων και συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών 20 ml.



Ανταλλακτικό πανί

Πανί με μικρο-ίνες 4 2.633-100.0 Το πανί καθαρισμού από μικροΐνες καθαρίζει σχολαστικά όλες τις ομαλές επιφάνειες. 
Πανάκι μικροϊνών 5 2.633-130.0 Το πανάκι μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop για βέλτιστη αφαίρεση των ρύπων με τη φιάλη ψεκασμού του WV

σε όλες τις λείες επιφάνειες.


Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά τζάμια 6 2.633-131.0 Ιδανικό για εξωτερικά τζάμια: Το ξεσκονόπανο μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop και ένα μεγάλο αριθμό
λειαντικών ινών. Περιλαμβάνει ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων για τους πιο επίμονους ρύπους.



Προεκτάσεις

Kιτ τηλεσκοπικής προέκτασης τζαμοκαθαριστή 7 2.633-144.0 Με το κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης που εφαρμόζεται στον τζαμοκαθαριστή και τον δονούμενο καθαριστή χωρίς
καλώδιο, μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα και τζάμι σε ύψος έως 1.5 μέτρα.



RM 503 0,5l window cleaner concentrate * 8 6.296-096.0 
Καθαριστικό τζαμιών, 500ml 9 6.295-772.0 Ιδανικό για καθαρισμό χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες αδιάβροχες επιφάνειες. Αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους,

όπως γράσο, έντομα και εκπομπές.


Καθαριστικό τζαμιών συμπυκνωμένο RM 500, limited
edition λευκός κρίνος

10 6.296-170.0 Ιδανικό για καθαρισμό χωρίς ίχνη σε όλες τις λείες αδιάβροχες επιφάνειες. Αφαιρεί ακόμα και τους επίμονους ρύπους,
όπως γράσο, έντομα και εκπομπές καυσαερίων.



Συμπυκνωμένο καθαριστικό παραθύρων RM 503 11 6.295-302.0 Καθαριστικό παραθύρων, σε συσκευασία με πρακτικό υπολογισμό δόσεων, για τον καθαρισμό χωρίς ίχνη όλων των
λείων, αδιάβροχων επιφανειών, όπως τζάμια, παράθυρα, καθρέπτες, καμπίνες ντους κλπ. Βελτιώνει την απορροή
των όμβριων υδάτων και διατηρεί τις επιφάνειες καθαρές για μεγαλύτερο διάστημα.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ WV 1 1.633-200.0

W
V 

1,
 1

.6
33

-2
00

.0
, 2

02
3-

05
-1

8

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11


