
WD 6 P Premium
Extrem de puternic si eficient energetic: aspiratorul uscat-umed WD 6 P Premium. Cu recipient 

din otel inoxidabil, priza, tehnologie inovativa de scoatere a filtrulu, functie de curatare a fil-

trului .
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 Tehnologie brevetată de îndepărtarea filtrului

 Filtrul poate fi îndepărtat cu ușurință, fără a intra în contact direct cu 

murdăria

 Pentru aspirare umedă/uscată, fără schimbarea filtrului.

 Modele noi : duză de podea și furtun de aspirare

 Pentru curațarea perfectă a suprafețelor - umed, uscat, particule mai 

mici și mai mari

 Pentru comoditate maximă și flexibilitate în timpul aspirării

 Mâner detașabil

 Posibilitatea atașării diferitor duze direct pe furtunul de aspirare.

 Pentru curatare ușoară, chiar și în cele mai înguste spații.

 Curățarea eficientă a filtrelor

 Jeturi puternice de aer, in impulsuri, deplaseaza mizeria de pe filtru 

in container, la apasarea unui buton.

 Randamentul de aspirare este refacut rapid
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WD 6 P Premium

 Filtru detașabil plat pliat
 Priză cu sistem de pornire/ oprire automată pentru lucrul cu scule 

electrice
 Curatare filtre, prin simpla apasare a unui buton

Date tehnice
Cod de comandă  1.348-270.0

Cod EAN  4039784916579

Tipul de curent V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Putere de aspirare * Air Watt 260

Consumul de energie W 1300

Capacitate containerului l 30

Material container  Oțel inoxidabil

Accesorii standard mm 35

Cablu de racordare m 6

Greutate kg 9,48

Dimensiuni (L x l x H) mm 418 × 382 × 694

Dotare
Furtun de aspirare m 2,2 Putere reglabilă  
Mâner detașabil cu protecție electros-
tatică

  Funcție de suflare  

Țevi de aspirare Pieces × m / 
mm

2 × 0,5 / 35 / Oțel inoxidabil Compartiment de depozitare a pieselor 
mici

 

Duză pentru spatii înguste   Mâner confortabil de transport 3 în 1  
Furtun de aspirație flexibil m / mm 1 / 35 Cârlig pentru cablu  
Adaptor pentru conectarea sculelor 
electrice

  Poziție de parcare  

Sac filtrant din fleece Pieces 1 Păstrare accesoriilor pe aparat  
Filtru de tip evantai  Cartuș penrtu filtrare, detașabil Buson de golire  
Priză cu comutator automat de pornire 
/ oprire

  Bară de protecție  

Funcție de curățare filtru  
Comutator rotativ Pornit/Oprit  
  Inclus in pachetul de livrare.     * Măsurat la tuburile de aspirație conform standard IEC 60312     



WD 6 P PREMIUM
1.348-270.0
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Cod de co-
mandă Cantitatea Pret

Filtre

Filtru plat plisat KFI 4410 1 2.863-005.0 1 Pieces Filtru plat plisat pentru aspiratoarele umed-uscate Kärcher 
din categoriile WD 4 până la WD 6. Integrarea în cutia de 
filtrare de pe aparat permite schimbarea filtrului fără a intra 
în contact cu murdăria.



Sac pentru filtrare din fleece pen-
tru WD 4/5/6

2 2.863-006.0 4 Pieces Saci de filtrare din fleece extrem de rezistenți la rupere, cu o 
rată ridicată de retenție a prafului. Intervale de aspirare 
semnificativ mai lungi în comparație cu sacii de filtrare din 
hârtie. Pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher 
Home & Garden din gamele WD 4 până la WD 6.



Seturi accesorii

Set de aspirare pentru unelte 
electrice

3 2.863-112.0 2 parts Furtun de aspirare flexibil (1m) inclusiv adaptor pentru 
conexiunea de clipurilor uletelor electrice de evacuare a 
aerului (de exemplu ferastrau mecanic, rectificator, masina 
de gaurit, rindea, etc.). Pentru curatenie.



Kit renovare 4 2.863-220.0 4 parts Kitul pentru renovare indeparteaza eficient murdaria grosie-
ra si praful fin. Potrivit pentru aspiratoarele multifunctionale 
Kärcher pentru uz casnic WD 5, WD 6, precum si WD 7.000 
de WD 7.999.



Kit curățare interior auto 5 2.863-225.0 Kitul de curatare in interiorul auto curata de la bord la scau-
ne auto, suprafete tapitate, covoarele pentru picioare si 
pana la anvelopele auto.



Set perii auto 6 2.863-221.0 2 parts Kitul de perii pentru aspirare curata excelent interiorul 
masinii, de la bord la presurile pentru picioare si suprafetele 
tapitate. Pentru toate aspiratoarele multifunctionale pentru 
uz casnic.



Kit pentru casa 7 2.863-002.0 2 parts 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 multifuncti-
onale Karcher pentru uz casnic.



Set accesorii pentru curățarea inte-
riorului autoturismului

8 2.863-304.0 6 parts De la spațiul pentru picioare și scaune până la portbagajul 
mașinii: setul special de accesorii pentru aspiratoarele ume-
de și uscate Kärcher Home & Garden asigură o curățare 
continuă a interiorului autoturismului.



Duze

Duza de aspirare umeda si uscata 
comutabila cu varf de stationare 
integrat

9 2.863-000.0 1 Pieces 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 auto pentru aspiratoarele 
WD

10 2.863-316.0 1 Pieces Aspirare rapidă, fără efort: Cu ajutorul duzei pentru autotu-
risme, puteți curăța suprafețele textile din mașină și din 
casa în mod convenabil și temeinic.



Duza de auto 11 2.863-145.0 1 Pieces Duza pentru curatarea usoara si rapida in interiorul vehicu-
lelor de la scaune pana la porbagaj.



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

12 2.863-306.0 1 Pieces 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.



Aplicatii speciale

Filtru pentru murdarie grosiera/ 
filtru de cenusa, de baza

13 2.863-139.0 Filtru de murdarie grosiera / cenusa rezultata la curatarea 
semineului, sobei de teracota, grilului, soba de sauna si 
altele- adecvat si pentru indepartarea murdariei grosiere.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     
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Filtru pentru murdarie grosiera/ 
filtru de cenusa, premium

14 2.863-161.0 Filtru de murdarie grosiera/ cenusa, premium pentru curata-
rea semineului, sobei de teracota, grilului, soba de sauna si 
altele- adecvat si pentru indepartarea murdariei grosiere.



Adaptor aspirare praf la găurire 15 2.863-234.0 Noul accesoriu pentru aspiratoarele noastre multifuncționale 
WD 2-6 permite realizarea de găuri în siguranță și fără praf 
în suprafețele convenționale de perete și tavan. Praful de 
găurire este aspirat direct din gaura realizată.



Furtun prelungitor de 3,5 m, pen-
tru aspiratoare WD

16 2.863-305.0 Furtunul prelungitor cu lungimea de 3,5 m este potrivit 
pentru toate aspiratoarele multifuncționale Kärcher din 
gama Home & Garden și asigură o rază de miscare mai mare.



Tub aspirator de prelungie pentru 
aspiratoare WD

17 2.863-308.0 Tubul prelungitor de aspirare, pentru o rază mai mare de 
operare. Extinderea tubului de aspirare este recomandată în 
special pentru aplicații în zone greu accesibile, cum ar fi 
tavanele înalte.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     


