
WD 2
Aspiratorul multifuncțional WD 2 este puternic și eficient din punct de vedere energetic este 

dotat cu un recipient din plastic cu capacitatea de 12 litri, robust și rezistent la lovituri și re-

prezintă dispozitivul ideal la utilizare.
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 Duză de podea nouă

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

mici și mai mari

 Depozitare practică pentru cablu și accesorii

 Ergonomic pentru depozitarea sigură și comodă a furtunului, cablului 

și accesoriilor

 Sistem de blocare „Pull & Push“

 Pentru deschiderea și închiderea ușoară, rapidă și sigură a recipien-

tului.

 Mâner pentru transportare ergonomică

 Permite transportarea convenabilă a aparatului
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WD 2

 Design compact
 Depozitare practică pentru cablu și accesorii
 Recipient din material plastic

Date tehnice
Cod de comandă  1.629-783.0

Cod EAN  4039784943568

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

Putere de aspirare * Air Watt 180

Consumul de energie W 1000

Capacitate containerului l 12

Material container  Plastic

Accesorii standard mm 35

Cablu de racordare m 4

Greutate kg 4,5

Dimensiuni (L x l x H) mm 369 × 337 × 430

Dotare
Furtun de aspirare m 1,9

Țevi de aspirare Pieces × m / 
mm

2 × 0,5 / 35 / Plastic

Duză de pardoseală umed/uscată  Clips

Duză pentru spatii înguste  
Sac filtru din hârtie Pieces 1

Filtru din material spumă  
Cârlig pentru cablu  
Păstrare accesoriilor pe aparat  
Bară de protecție  
  Inclus in pachetul de livrare.     * Măsurat la tuburile de aspirație conform standard IEC 60312     
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Cod de co-
mandă Cantitatea Pret

Filtre

Filtru cartus 1 6.414-552.0 1 Pieces Filtrul cartus Kärcher permite atat aspirarea umeda cat si 
aspirarea uscata fara schimb de filtre.



Sac de filtru din hartie 2 6.904-322.0 5 Pieces Sac de filtru din hartie in doua straturi cu performanta de 
filtrare excelenta. Sacii se disting prin rezistnta mare la 
rupere si pot retine cu siguranta praful fin. Set de 5 bucati.



Duze

Duza auto pentru aspiratoarele 
WD

3 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 aspirare umeda si uscata 
comutabila cu varf de stationare 
integrat

4 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 de auto 5 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

6 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.



Seturi accesorii

Kit curățare interior auto 7 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 8 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 9 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 de aspirare pentru unelte 
electrice

10 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.



Set accesorii pentru curățarea inte-
riorului autoturismului

11 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.



Aplicatii speciale

Filtru pentru murdarie grosiera/ 
filtru de cenusa, de baza

12 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.



Filtru pentru murdarie grosiera/ 
filtru de cenusa, premium

13 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 14 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

15 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.



  Accesorii disponibile optional.     
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Tub aspirator de prelungie pentru 
aspiratoare WD

16 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.



  Accesorii disponibile optional.     


