WD 5 Renovation
A porszívó tökéletes felépítésű a háztartási használathoz: rendkívül hatékony, energiatakarékos WD 5 Renovation multifunkciós porszívó. Felújító készlettel, laposredős szűrővel és szűrőtisztító funkcióval.
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Speciális tartozékok a makacs szennyeződések eltávolításához a felújítási munkák alatt
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Az erőteljes impulzus-légáramlatok gombnyomásra a tartályba



A szívásteljesítmény gyorsan visszaáll

A legmagasabb komfort és rugalmasság porszívózás közben

Szabadalmaztatott szűrőkivételi technika
A szűrő másodperceken belül kivehető - a szennyeződéssel való
érintkezés nélkül.



Kiemelkedő szűrőteljesítmény

továbbítják a szennyeződést.

A makacs szennyeződések gyors, könnyű és alapos eltávolítása poszóródás nélkül.
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A szűrőcsere nélküli nedves-száraz porszívózáshoz.
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Levehető markolat
A különféle padlófejek közvetlenül a gégecsőre csatlakoztathatók.
Egyszerű felszívás szűk helyeken is.
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WD 5 Renovation

 Kivehető szűrőkazetta lapos redős szűrővel
 Szűrőtisztítás gombnyomásra

Műszaki adatok
Cikkszám

1.348-198.0

EAN kód

4054278136516

Tápfeszültség

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Tényleges szívási teljesítmény*

Air Watt

240

Energiafogyasztás (W)

W

1100

Tartály űrtartalma

l

25

Standard tartozék ID

mm

35

Csatlakozókábel

m

5

Súly

kg

8,24

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

418 × 382 × 652

m

2,2

Szűrőtisztító funkció





Fúvó funkció



2 × 0,5 / 35 / Műanyag

Parkolóállás



átkapcsolható nedves-száraz
szívófej 2 gumi- és 2 kefecsíkkal

Stabil ütközésvédelem



kivehető szűrőkazettában

Forgó kapcsoló (be/ki)



1

Komfortos 3 az 1-ben markolat






Tartozéktárolás a készüléken

Szívótömlő durva szennyeződésekhez m

1,7

Tárolórekesz kis tartozékoknak





Szívócső durva szennyeződésekhez

2 × 0,5 / 45 / Műanyag

Felszereltség
Szívótömlő
Levehető markolat antisztatikus védelemmel
Szívócsövek

darab × m /
mm

Nedves-száraz padlótisztító fej
Harmonikaszűrő
Flíz porzsák

darab

Réstisztító fej
Készlet felújításhoz

Durva szennyeződést felszívó fej

 Alaptartozék

darab × m /
mm

Kábelakasztó



*A szívótömlőknél mérve az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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Műanyag

Tartály anyaga

WD 5 RENOVATION
1.348-198.0

Cikkszám

Mennyiség

1

2

3 6

4 7

5

8

9

10

11

12

Ár

Leírás

Szűrők
Lapos redős szűrő

1 2.863-005.0

1 darab

Flíz porzsák

2 2.863-006.0

4 darab

Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej beépített parkolótámas�szal

3 2.863-000.0

1 darab

Autós szívófej, NW 35

4 2.863-145.0

1 darab

Extra hosszú réstisztító fej (WD)

5 2.863-306.0

1 darab

6 2.863-221.0

2 parts

Lapos redős szűrő a Kärcher Home & Garden száraz-nedves
porszívókhoz, a WD 4 - WD 6 kategóriákhoz. Egy kazettába
ágyazva a lapos redős szűrő különösen kényelmesen és

gyorsan kicserélhető a szennyeződéssel való érintkezés
nélkül
Rendkívül tépésálló flíz porzsák nagyfokú porvisszatartással. Jóval hosszabb porszívási idő érhető el, mint a papír

porzsákkal. Minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves
porszívóhoz a WD 4 és WD 6 közötti készülékkategóriában.

Tisztítófejek
Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej a szennyeződés
tökéletes felszívásáért. Egyszerű alkalmazkodás nedves

vagy száraz szennyeződéshez pedállal. Minden Kärcher
Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.
Praktikus szívófej autók könnyű és gyors tisztításához a

lábtértől a csomagtartóig.
Átdolgozott extra hosszú réstisztító fej. Ideális a jármű
nehezen elérhető helyeihez (pl. hézagokhoz és résekhez).

Minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz.

Tartozék-készletek

Háztartási szívókészlet

7 2.863-002.0

Elszívókészlet elektromos szerszámokhoz

8 2.863-112.0

Autóbelső tisztító szett

9 2.863-304.0

2 parts

2 parts

6 parts

A szívóecsetkészlet lehetővé teszi az autóbelső, műszerfal,
szőnyegek, kárpitfelületek stb. alapos és az anyagnak megfelelő tisztítását. Minden Home & Garden száraz-nedves
porszívóhoz.
A háztartási készlet tartalmaz egy átkapcsolható szárazszívófejet és egy kárpittisztító fejet. A praktikus tartozékkészlet minden Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas.
Rugalmas szívótömlő (1 m) összekötővel, elektromos szerszám csatlakoztatásához a távozó levegő csonkon (pl.: fűrész, csiszoló, fúrógép, gyalu stb.) A tiszta, szennyeződésmentes barkácsolásért.
A lábtértől az üléseken át egészen a csomagtartóig: a Kärcher Home & Garden száraz-nedves porszívóihoz való speciális tartozékkészlet a jármű belsejének átfogó tisztítását
teszi lehetővé.









Speciális felhasználások
Gégecső hosszabbító 3,5m

10 2.863-305.0

Szívócső hosszabbító

11 2.863-308.0

Porelszívó

12 2.863-234.0

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

A 3,5 m hosszú gégecső hosszabbító minden Kärcher Home
& Garden száraz-nedves porszívóhoz alkalmas, nagy hatótá- 
volságot és nagyfokú mozgásszabadságot biztosít.
Praktikus hosszabbító szívócső nagy hatótávolsággal. A
szívócső hosszabbítója különösen alkalmas a nehezen elér- 
hető, pl. magas mennyezetek tisztításához.
A WD 2-6 száraz-nedves porszívóink kiegészítője, a porel
szívó biztonságos és pormentes fúrást tesz lehetővé.
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Autókefe-készlet

