FC 7 CORDLESS AKKUMULÁTOROS (SÁRGA)
Ints búcsút a felmosás előtti porszívózásnak az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztítóval, ami 1 lépésben távolítja el a száraz
és nedves szennyeződéseket. Időmegtakarítás: akár 50% **.

Cikkszám

1.055-730.0

Műszaki adatok

Felszereltség

EAN kód

4054278540955

Tápfeszültség

Ph / V / Hz

1 / 100 – 240 / 50 – 60

Felületteljesítmény
akkumulátortöltésenként

m²

kb. 135

Frissvíztartály kapacitása

ml

400

Szennyezettvíz-tartály kapacitása ml

200

Henger munkaszélessége

mm

300

Padló száradási ideje

min

kb. 2

Akkumulátorfeszültség

V

25

Akkumulátor-menetidő

min

kb. 45

Akkumulátor feltöltési ideje

h

4

Akkumulátor típusa

Állítható hengersebesség és
vízmennyiség



2 tartályos rendszer



2 db univerzális hengerpár, sárga



Tisztítószer

RM 536 univerzális
padlótisztítószer 30 ml

Tisztító- és parkolóállás



Akkumulátortöltő készülék



Tisztítókefe





Alaptartozék

Lítiumion-akkumulátor

Súly kiegészítők nélkül

kg

4,3

Csomagolási súly

kg

8,2

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

310 × 230 × 1210

* Az FC 7 Cordless akkumulátoros padlótisztító lehetővé teszi az 50%-os időmegtakarítást. A háztartási keménypadló felületeken könnyedén, egy lépésben távolítja el a szennyeződéseket, előzetes porszívózás nélkül. **A Kärcher FC 7 Cordless padlótisztítóval
20%-kal jobb tisztítási teljesítmény érhető el, a hagyományos módszerekhez képest.

FC 7 Cordless akkumulátoros (sárga), 1.055-730.0, 2023-01-04

■ All-in-one: 1 lépésben távolítja el a mindennapi száraz és nedves szennyeződéseket
■ Állítható vízmennyiség és a hengerforgás.
■ Kb. 45 perc menetidő

20%-kal* jobb tisztítási eredmény és
nagyobb kényelem a hagyományos
felmosóhoz képest.

■ 50%-os** időmegtakarítás: A 4 hengeres

■ 2 tartályos rendszer: a hengerek, görgők

technológia lehetővé teszi a felmosást bosszantó

folyamatos nedvesítése a frissvíztartályból

előporszívózás nélkül.

történik, miközben a szennyeződés a

■ A hajszűrők biztosítják a haj optimális

felszívását.
■ Egészen a szélekig tisztít.

szennyezettvíz-tartályban gyűlik.
■ Erőfeszítés nélkül, csak kényelmesen: nincs

2 különböző tisztítási mód, plusz Boost
funkció
■ Változtatható mennyiségű víz- és hengerforgás

szabályozás, és extra Boost funkció a makacs
szennyeződésekhez.
■ Minden keménypadló felülethez alkalmas:

járólap, parketta, laminált parketta, PVC, Vinyl.
■ A csekély visszamaradt nedvességnek

vödörcipelés, törlőrongy-csavarás és fárasztó

köszönhetően a padló kb. 2 perc után újra

súrolás sem.

használható.

■ A hengerek 60 fokon géppel moshatók.

FC 7 Cordless akkumulátoros (sárga), 1.055-730.0, 2023-01-04

All-in-one: 1 lépésben távolítja el a
mindennapi száraz és nedves
szennyeződéseket

TARTOZÉKA FC 7 CORDLESS AKKUMULÁTOROS (SÁRGA)
1.055-730.0
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Cikkszám

5

6–7

8

Leírás

PADLÓTISZTÍTÓ
Hengerek
2-részes mikroszálas hengerkészlet a kímélő nedves tisztításhoz és ápoláshoz minden kemény
burkolatra. Göbmentes, jó nedvszívó és strapabíró. 60 °C-ig történő gépi mosáshoz alkalmas.



Hengerkészlet, sárga

1 2.055-006.0

Hengerkészlet, szürke

2 2.055-007.0

Hengerkészlet, kő felülethez

3 2.055-021.0

A kemény padlók és a szennyezett felületek rendkívül egyszerűen megtisztíthatók: dupla hengerrel 
a makacs szennyeződések eltávolításához. 60 ° C-ig gépben mosható.

FC Starter Kit

4 2.055-026.0



Starter Kit FC: Rulli gialli in microfibra +
Detergente universale pavimenti *IT

5 9.546-118.0



RM 534 padlótisztítószer felületkezelt
fapadlókra

6 6.295-941.0

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

7 6.296-032.0

RM 534 *USA 0,5l floor cleaning and care

8 6.296-044.0

RM 535 padlóápoló olajozott/viaszolt fához

9 6.295-942.0



HARTBODENREINIGER
Walzen

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

10 6.296-030.0

RM 535 *USA 0,5l Floor cleaning and care

11 6.296-045.0

RM 536 univerzális padlótisztítószer

12 6.295-944.0

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

13 6.296-029.0

RM 536 *USA 0,5l floorcleaner universal

14 6.296-046.0

 Opcionális tartozék





Az RM 535 tisztítja, ápolja és védi az olajozott és viaszolt fapadlókat, és csíkmentes, selyemfényű
ragyogást hagy maga után utótörlés nélkül. Kellemes méhviasz illattal.





Minden keménypadló felületre alkalmas univerzális tisztítószer. Hatékonyan és kíméletesen
távolítja el a lábnyomok általi szennyeződéseket. Víztaszító adalékkal és friss citrusillattal.





 Tisztítószer

FC 7 Cordless akkumulátoros (sárga), 1.055-730.0, 2023-01-04

 Alaptartozék

Alapos és anyagkímélő tisztítás. Felületkezelt fapadlók ápolására és felfrissítésére. Víztaszító
adalékkal és friss citrusillattal.

TARTOZÉKA FC 7 CORDLESS AKKUMULÁTOROS (SÁRGA)
1.055-730.0
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Leírás

HARTBODENREINIGER
RM 537 padlótisztító- szer kőpadlókhoz

15 6.295-943.0

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

16 6.296-033.0

RM 537 *USA 0,5l floorcleaner stone

17 6.296-047.0

 Opcionális tartozék





 Tisztítószer

FC 7 Cordless akkumulátoros (sárga), 1.055-730.0, 2023-01-04

 Alaptartozék

Az RM 537 padlótisztítószer csíkmentes tisztaságot biztosít járólapon és naturkő burkolaton.
Hatékonyan és kíméletesen távolítja el a lábnyomok általi szennyeződéseket. Igény szerint
használható PVC és linóleum felületeken.

