WV Classic
Nie lubisz myć okien, męczącego usuwania smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk?
Spraw sobie poręczne urządzenie Kärcher WV i będziesz czyścić każde okno w niespełna
minutę!
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Bez smug i zacieków
WV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej powierzchni (niczym
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odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków.
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Higiena podczas czyszczenia
Łatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu z brudną wodą.
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Różnorodne zastosowania
Doskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni: okien,
luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych.
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Oryginalne urządzenie Kärcher
Jakość i niezawodność firmowana przez Kärcher, twórcy myjki do
okien.
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WV Classic
Dane techniczne
Numer katalogowy

1.633-169.0

Kod EAN

4054278065991

Szerokość ssawki

mm

280

Pojemność zbiornika brudnej wody

ml

100

Czas pracy na 1 ładowaniu baterii

min.

20

Czas ładowania baterii

min.

120
Około 60 m² = 20 okien

Wydajność powierzchniowa na 1
ładowanie

Akumulator litowo-jonowy

Natężenie

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Ciężar z akumulatorem

kg

0,7

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

130 × 280 × 355

Wyposażenie standardowe
Koncentrat do czyszczenia okien (1 x
20 ml)



Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry



Szerokość dyszy ssącej
Ładowarka

 Objęte dostawą.

mm

280
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Typ baterii

WV CLASSIC
1.633-169.0
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Numer katalogowy
Ilość

Cena

Opis

Ładowarki



1 2.633-107.0

1 szt.

Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.

Pad z mikrofibry do użytku
wewnątrz

2 2.633-130.0

2 szt.

Pad z mikrofibry do użytku na
zewnątrz

3 2.633-131.0

2 szt.

Pad z mikrofibry

4 2.633-100.0

2 szt.

Pad z mikrofibry przeznaczony do mycia wewnątrz domu,
posiada specjalne zapięcia na rzepy które ułatwiają pracę ze 
spryskiwaczami do WV.
Pad z mikrofibry, dzięki zwiększonej liczbie chłonnych
włókien, doskonale sprawdzi się w myciu okien od

zewnątrz. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV
oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.
Pad z mikrofibry do efektywnego usuwnia uporczywych

zabrudzeń z szyb i innych gładkich powierzchni.

Listwa zbierająca - 280 mm (2 szt.)

5 2.633-005.0

2 szt.

Zamienne, gumowe listwy zbierające do myjek do okien WV. 

Listwa zbierająca - 170 mm (2 szt.)

6 2.633-104.0

2 szt.



7 2.633-129.0

1 szt.

8 2.633-144.0

1 szt.

Ładowarka do myjki do okien WV
Ściereczki wymienne

Listwy zbierające

Butelka ze spryskiwaczem
Spryskiwacz - zestaw Extra

Zestaw zawierający spryskiwacz, pad z mikrofibry z
zapięciem na rzepy, skrobaczkę do uciążliwych zabrudzeń
oraz 20 ml koncentratu środka do mycia szkła.



Zestawy przedłużające
Zestaw lanc teleskopowych do
myjki do okien WV i pada do okien
KV 4

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

Zestaw teleskopowych lanc do myjki do okien WV i KV 4
Vibrapad do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. 
Lance o długości 0,6 m można wydłużyć do 1,5 m.

