SE 4002
Aspiratoare cu spălare tip spray-extracţie pentru curăţarea de bază a covoarelor şi pardoselilor dure.
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Duza inovativa Karcher
Reduce timpul de uscare cu 50%.
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Maner de transport 3-in-1
Permite transportul comod, precum si deschiderea, inchiderea si golirea recipientului.
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Rezervor de apa curata, detasabil

4

Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de
pulverizare/absorbtie

Usor de umplut si golit fara deschiderea aparatului
Recipiet transparent, rezistent la socuri



Pentru curatenie foarte comoda
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SE 4002

 Sistem Comfort 2-in-1, cu furtun prelungitor integrat de pulverizare/
absorbtie

 Duze cu tehnologia Karcher: timp de uscare redus cu 50%
Cod de comandă

1.081-140.0

Cod EAN

4039784346598

Debit aer

l/s

70

Vacuum

mbar / kPa

210 / 21

Putere pompa

W

40

Alimentare turbina/pompa

W

1400 / 40

Lățime de lucru

mm

230

Rezervor de apa curata/murdara

l

4

Accesorii standard

mm

35

Tipul de curent

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Cantitate pulverizare

l/min

1

Presiune pulverizare

bar

1

Cablu de racordare

m

7,5

Greutatea fără accesorii

kg

7,8

Dimensiuni (L x l x H)

mm

441 × 386 × 480

Furtun de aspirare pulverizare cu
maner

m / mm

2 / 35

Bară de protecție



Tevi spray-extractie

Pieces / m /
mm

2 × 0,5 / 35 / Plastic

Mâner confortabil de transport 3 în 1



Duza pulverizare / aspirare pentru
suprafetele dure



Păstrare accesoriilor pe aparat



Duza pulverizare / aspirare pentru
tapiţerie



Compartiment de depozitare piese mici



Duză de pardoseală umed/uscată

Clips

Duză pentru aspirare uscată

Clips

Duză pentru fisuri

normal

Dotare



Duză pentru tapițerii
Sac filtru din hârtie
Filtru din material spumă

 Inclus in pachetul de livrare.

Pieces

1
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Date tehnice

SE 4002
1.081-140.0

1

2

3

Cod de comandă

4

Cantitatea

5

6

7

Pret

Duze
Duza spray - extractie pentru
curatarea tapiteriei
Duza de aspirare umeda si uscata
comutabila cu varf de stationare
integrat

1 2.885-018.0

1 Pieces

2 2.863-000.0

1 Pieces

Duza de auto

3 2.863-145.0

1 Pieces

Duză lunga de aspirare a spatiilor
inguste. Pentru aspiratoare din
gama WD

4 2.863-306.0

1 Pieces

Duza spray - extractie . Ideala pentru curatarea profunda a
mobilierului tapitat si a scaunelor de masina.
Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita
pentru aspirarea perfecta a murdariei. Adaptare usoara la
murdaria umeda sau uscata folosing comutatorul de picior.
Pentru toate aspiratoarele universale Casa si gradina.
Duza pentru curatarea usoara si rapida in interiorul vehiculelor de la scaune pana la porbagaj.
Duză extra-lungă complet revizuită pentru spatii inguste.
Ideală pentru locuri greu accesibile din mașină (de exemplu,
zone de îmbinare). Potrivită pentru toate aspiratoarele
multifuncționale Kärcher Home & Garden.






Filtre
Sac de filtru din hartie

5 6.959-130.0

5 Pieces

Filtru cartus

6 6.414-552.0

1 Pieces

7 2.863-002.0

2 parts

Sac de filtru din hartie in doua straturi cu performanta de
filtrare excelenta. Sacii se desting prin rezistenta mare la

rupere si prin capacitatea de retentie a prafului fin. Set de 5
bucati.
Filtrul cartus Kärcher permite atat aspirarea umeda cat si

aspirarea uscata fara schimb de filtre.

Seturi accesorii

 Inclus in pachetul de livrare.

Kitul Home WD include o duza de aspirare uscata care poate
fi schimbata si o duza pentru tapiterie. Setul de accesorii

practice este adecvat pentru toate aspiratoarele multifunctionale Karcher pentru uz casnic.

 Accesorii disponibile optional.
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Kit pentru casa

SE 4002
1.081-140.0

1

Cod de comandă

Anzahl

Nennweite

Länge

Breite

Pret

Duze pentru tapiterii

1 6.905-998.0



 Accesorii disponibile optional.
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Duza tapiterii NW 35

 Inclus in pachetul de livrare.

