VC 5
Kicsi, de erős: a porzsák nélküli Kärcher VC 5 kompakt porszívó még a legkisebb helyeken is könnyen tárolható, és olyan
alaposan tisztít, mint egy húzható porszívó.

Cikkszám

1.349-100.0

■ Porzsák nélküli szűrőrendszer beépített szűrőtisztítással
■ Mágneses parkolóállás

Felszereltség

EAN kód

4054278184357

Átkapcsolható száraz szívófej

Energiahatékonysági osztály
(A+++ és D közötti skála)

A+

Kivehető szűrőkazetta

Porzsák nélküli porszívó

Szűrőtisztító funkció

Porszívó típusa

rugalmas csuklóval
fő és hosszú élettartamú
szűrővel
fő és hosszú élettartamú
szűrővel
HEPA higiéniai szűrő (EN
1822:1998)

Hatósugár

m

8,5

Hangerőszint

dB (A)

77

Kábelhossz

m

7,5

Parkolóállás

mágnessel
4 teljesítményszinttel

HEPA szűrő

Tápfeszültség

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Teljesítményszabályozás

Súly kiegészítők nélkül

kg

3,2

Kárpittisztító fej



3,9

Puha, csúszásmentes markolat



2 kábelakasztó

gyors levételi funkcióval

Teleszkópos szívócső



Csomagolási súly
Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

kg
mm

182 × 261 × 621



Alaptartozék
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Műszaki adatok

■ Az eszköz mérete gombnyomásra a felére

csökkenthető.
■ A legkisebb helyen is könnyen tárolható.
■ Egyénre szabható méretbeállítás.

Hajlékony csuklóval rendelkező,
cserélhető szárazporszívó-fej

Háromfázisú, porzsákmentes
szűrőrendszer

■ Kiváló tisztítási teljesítmény, akár a nagy,

■ Nincs szükség újabb porzsákok vásárlására.

húzható porszívóké.
■ Kiváló irányíthatóság, ezzel a készülékkel

könnyű a bútorok alatt is takarítani.

■ Megbízható szennyeződésfelszívás.
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Háromszoros teleszkópos szívócső

TARTOZÉKA VC 5
1.349-100.0
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Leírás

PORSZÍVÓK
Szűrők
HEPA szűrő VC 5

1 2.863-240.0

A higiénikus HEPA-szűrő (EN 1822:1998) biztonságosan és megbízhatóan szűri ki a legfinomabb
szennyeződést a helység levegőjéből. A szűrőt javasolt évente cserélni.



Patronszűrő VC 5

2 2.863-239.0

A VC 5 patronszűrő megbízhatóan szűri meg a finomport. A szűrőkazettában elhelyezve
egyszerűen kivehető és tisztítható.



Parkettatisztító fej VC 5

3 2.863-242.0

Gyengéd, sima és jól irányítható: Kärcher parkettafej a porzsák nélküli VC 5 kompakt porszívóhoz.
Természetes puha sörtékkel az érzékeny kemény padlók gyengéd tisztításához.



Matractisztító fej

4 6.906-755.0

Speciális matractisztító fej matracok, az ágy, vagy körülötte lévő nehezen elérhető helyek
tisztításához.



Turbó kárpittisztító fej

5 2.903-001.0

Praktikus tisztítófej légárammal meghajtott, forgó kefével. Különösen alaposan tisztítja meg a
kárpitozott bútorokat és a textil felületeket. Ideális állatszőrök eltávolítására. Munkaszélesség:160
mm.



Bútorkefe

6 2.863-241.0

A puha sörtékből készült bútorkefe eltávolítja a port a polcokról, lámpákról, érzékeny felületekről
és elektromos eszközökről.



Tisztítófejek

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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 Alaptartozék

