OC 3 + PET **EU
Mobil Kärcher kültéri mosók akkumulátorral és víztartállyal háziállatok gyengéd tisztításához. Az alacsony nyomás különösen
gyengéd. A háziállatkészlet tartozékai gondoskodnak kedvencünkről.

Cikkszám

1.680-018.0

■ Nagyon kompakt, könnyen szállítható és tárolható tisztítóberendezés
■ A beépített akkumulátornak és a kivehető víztartálynak köszönhető mobil, független tisztítás

Felszereltség

EAN kód

4054278636337

Víztartály űrtartalma

Nyomástartomány

Alacsony nyomás

Lítiumion-akkumulátor

max. 2

Spiráltömlő

Akkumulátoros készülék

1

Lapos sugarú fúvóka



Akkumulátor típusa

Lítiumion-akkumulátor

Szűrő



Átfolyási sebesség

l/min

l

4


m

2,8

Akkumulátor-menetidő

min

15

Akkumulátortöltő kábel



Akkumulátor feltöltési ideje

min

180

Tárolódoboz



Súly kiegészítők nélkül

kg

2,2

Kúpsugarú fúvóka



Csomagolási súly

kg

3,6

Állatszőr-kefe



277 × 234 × 293

Állat törlőkendő



Beépített vízszűrő



Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm



Alaptartozék
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Műszaki adatok

Beépített lítiumion-akkumulátor

Kisállatkészlet

■ A spiráltömlő és a szórópisztoly kényelmesen

■ Áramforrástól független, mobil tisztítás.

■ A háziállatok gyengéd tisztításához.

tárolható a levehető víztartály alatt.
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Kifinomult tárolási koncepció

TARTOZÉKA OC 3 + PET **EU
1.680-018.0
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Cikkszám

Leírás

MOBIL KÜLTÉRI TISZTÍTÓ
Kisállatokhoz való tartozékkészlet

1 2.643-859.0

A kedvtelésből tartott kisállat doboz optimálisan kialakított kiegészítőivel a háziállatok / kutyák
mancsát könnyedén, bárhol meg lehet tisztítani.



Szivargyújtó adapter

2 2.643-876.0

Soha ne fogyjon ki az áramból útközben sem: Az autós adapter segítségével a Mobil Kültéri
Tisztítót kényelmesen lehet használni az autó akkumulátorán keresztül.



Adventure tartozékkészlet

3 2.643-857.0

Adventure tartozékkészlet optimálisan összehangolt tartozékokkal a kültéri felszerelések
tisztításához bárhol. Ideális bárki számára, aki sokat utazik.



Kerékpárokhoz való tartozékkészlet

4 2.643-858.0

Kerékpárokhoz való tartozékkészlet optimálisan összehangolt tartozékokkal a kerékpárok és
kerékpár-felszerelések ideális tisztításához.



Univerzális kefe

5 2.643-870.0

Univerzális kefe az ideális kefés tisztításhoz. A nyomással működő mosó pisztolyára
csatlakoztatható, feloldja a makacs szennyeződéseket és kíméli az kényes tárgyakat.



Szívótömlő

6 2.643-871.0

A mobil tisztításhoz való szívótömlő a nyomással működő mosó pisztolyára csatlakoztatható, és
alternatív vízforrások, például kutak vagy vizeskannák használatát teszi lehetővé.



Pontsugár fúvóka

7 2.644-125.0

A pontsugár fúvóka tisztítja az apró hézagokat, a keskeny réseket és a makacs szennyeződéseket. A 
mosó szórópisztolyához igazítva erős vékony sugarat hoz létre.

Mikroszálas kendő

8 2.643-872.0

A kiváló minőségű bolyhos mikroszálas kendővel a tisztítóeszközök tárolás előtt szárazra
törölhetők.



Kúpos fúvóka

9 2.643-875.0

Tisztítsa meg kis kedvencét gyorsan és egyszerűen a kúpos fúvókával. A mosó indítópisztolyára
felszerelve kíméletes zuhanyban lehet része kisállatunknak.



Mikroszálas kendő

10 2.643-873.0

Speciális mikroszálas kendő kutyák szárazra törléséhez. Nagyon sok vizet felszív és kiküszöböli a
kellemetlen szagokat.



Állatszőr kefe

11 2.643-874.0

Állati szőrének alapos tisztításához: az állatszőrkefe eltávolítja a makacs szennyeződéseket.



Fröccsenésvédő

12 2.644-169.0

A mobil kültéri tisztító átlátszó fröccsenés védelme megvédi a felhasználókat és környezetüket a
kifröccsenő víztől vagy permettől.



13 2.644-250.0

Mindig útra kész, még utazás közben is – az autó akkumulátortöltőjével az elektromos jégkaparó és 
a mobil kültéri tisztító az autóút során feltölthető az autó akkumulátorán keresztül.

14 6.295-763.0

Kétkerekűek kézi tisztításához. Kímélően és hatékonyan távolítja el a fékport, abroncsnyomokat,
rovarokat, iszapot és olajos szennyeződéseket, stb. A jól tapadó zselés formulának köszönhetően
tökéletesen feldolgozható.

EDI 4 autó adapter
TISZTÍTÓSZEREK JÁRMŰTISZTÍTÁSHOZ
RM 44 motorkerékpár-tisztító

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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JÉGKAPARÓ

