WV 2 Premium Ružová stužka
Z každého zakúpeného čističa okien WV 2 Premium z limitovanej bielo-ružovej edície odovzdá Kärcher Slovakia čiastku 2 € neziskovej organizácia Ružová Stužka n.f. na boj proti rakovine prsníkov.



Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce
Nádrž na špinavú vodu sa môže kedykoľvek v prípade potreby jed-
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Vymeniteľná sacia hubica
V závislosti od veľkosti čistenej plochy možnosť použitia malej alebo
veľkej odsávacej hubice na čistenie.

Správa energie jednoduchým spôsobom: LED ukazovateľ integrovaný
v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu.

noducho a rýchlo vyprázdniť.
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LED ukazovateľ v zornom poli
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Ľahký a tichý
Nízka hmotnosť a príjemná hlučnosť robia umývanie okien s WV 2
teraz ešte pohodlnejším.

WV 2 Premium Ružová stužka, 1.633-485.0, 2018-11-11

1

WV 2 Premium Ružová stužka

 2 hubice rôznej veľkosti
 Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce
1.633-485.0

Objednávacie číslo

4054278510538
mm

280

Objem nádoby na špinavú vodu

100

Doba nabíjania batérie

120
25

Výdrž batérie
Druh prúdu

V / Hz

220–240 / 50–60

Hmotnosť vrátane akumulátora

kg

0,6

Rozmery (d x š x v)

mm

120 × 280 × 320

Výbava
Čistič na sklo - koncentrát

1 x 20

Rozprašovacia fľaša s návlekom z
mikrovlákna



Návlek z mikrovlákna

1x

Lítium-iónová batéria





Nabíjačka
Možnosť výmeny sacej hubice

 Štandardná výbava.
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Pracovná šírka odsávacej hubice

WV 2 PREMIUM RUŽOVÁ STUŽKA
1.633-485.0
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Objednávacie
číslo
Menge
Hubice

1 2.633-112.0

1

170 mm sacia hubica pre vysávač na okná WV 2. Obzvlášť
vhodná pre menšie okná.

Návlek z mikrovlákna pre interiér

2 2.633-130.0

2

Návlek pre WV z mikrovlákna pre
exteriér

3 2.633-131.0

2

Návlek z mikrovlákna pre vnútorné hladké plochy na optimálne odstraňovanie špiny pre sprejové fľaše Extra a Štan- 
dard. 2 kusy návlekov v balení.
Ideálny na vonkajšie sklá: Návlek na suchý zips pre sprejové
fľaše Extra a Štandard. 2 kusy návlekov v balení, vrátane

škrabky na odstraňovanie priľnutých nečistôt.

Stierka, široká

4 2.633-005.0

2

Stierka, úzka

5 2.633-104.0

2

Predlžovacia súprava pre akumulátorový čistič okien WV

6 2.633-111.0

1

WV Evolution Extension Set

7 2.633-144.0

1



8 2.633-129.0

1

Nová súprava so sprejovou fľašou Extra obsahuje mikrovláknový návlek, nadstavec na stieranie s nastaviteľnou

šírkou, škrabku na priľnuté nečistoty a 20 ml koncentrátu na
čistenie okien.

9 2.633-006.0

1

Praktická bedrová taška na uchytenie vysávača okien ako aj

rozprašovacej fľaše.

Sacia hubica (170 mm) pre WV 2



Stieracie návleky

Stierky
Na výmenu stierok aku vysávačov na okná. Pre čistotu bez
šmúh na všetkých hladkých povrchoch - bez kvapkajúcej
vody.




Predlžovacie trubice
Predlžovacia súprava pre akumulátorový čistič okien Kärcher WV. S 2 teleskopickými tyčami, jedna pre uchytenie
čističa WV, druhá pre upevnenie utierky z mikrovlákna.
Ideálne pre veľké a vysoké okná.



Sprejová fľaša
Súprava so sprejovou fľašou Extra

Bedrová taška

 Štandardná výbava.

 Príslušenstvo na objednávku.
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Bedrová taška WV

