SE 4002
Naprava s razpršilno-ekstrakcijskim principom za čiščenje preprog in trdih površin. Z dodatnim priborom ga lahko uporabite tudi za čiščenje tekstilnih površin in kot mokro/suhi sesalnik.
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Kärcherjeva tehnologija šob
50 % hitrejša pohodnost očiščenih površin.

3

3
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3-v-1 ročaj
Omogoča udobno prenašanje, odpiranje, zapiranje in praznjenje posode.

2



Snemljiva posoda za svežo vodo
Enostavno polnjenje in praznjenje, brez potrebnega odpiranja naprave.



Prozorna posoda, ki je odporna na udarce.

4



Udoben sistem 2-v-1 vključno s razpršilno sesalno cevjo
Za visoko mero udobja uporabe.
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SE 4002

 Udoben sistem 2-v-1 vključno s razpršilno sesalno cevjo
 Kärcher tehnologija šob: 50 % ponovna prehodnost
 Vključujoč šobo za pranje oblazinjenih površin

Tehnični podatki
1.081-140.0

Številka naročila

4039784346598
Zračni tok

70

Vakuum

210 / 21

Zmogljivost črpalke

max. 40

Zmogljivost turbine / črpalke

1400 / 40
230

Delovna širina
l

Vrsta toka

4
35

Nominalna širina pribora
V / Hz

220 – 240 / 50 – 60
1

Glasnost razpršila
Tlak pršenja

bar

1

Priključni kabel

m

7,5

Teža brez dodatkov

kg

7,8
441 × 386 × 480

Mere (D × Š × V)

Oprema
Pršilno-sesalna cev z ročajem

m

2

Zaščita pred udarci



Pršilno sesalne cevi

/m

2 × 0,5 / Plastika

Udoben ročaj 3-v-1



Pralna šoba z nastavkom za trde
površine



Shranjevanje pribora na napravi



Pralna šoba za čiščenje oblazinjenih
površin



Predal za majhne dele



Sesalni nastavek za mokro/suho sesanje

sponke

Šoba za suho sesanje

sponke

Ozka šoba

normalen

Šoba za oblazinjene površine



Papirnata filtrska vrečka

1



Penasti filter
Čistilna sredstva

 Vključno v dobavo

ml

Čistilo za preproge RM 519 100
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Posoda za čisto/umazano vodo

SE 4002
1.081-140.0
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2

3

Številka
naročila

4

Količina

5

6

7

Cena

Šobe
Šoba za pranje oblazinjenih
površin

1 2.885-018.0

1

Šoba za mokro in suho sesanje z
integriranim nastavkom za odlaganje

2 2.863-000.0

1

Avtomobilska šoba / šoba za sesanje velikih površin
Zelo dolga šoba za reže

3 2.863-145.0

1

4 2.863-306.0

1

Ročno upravljana šoba za pranje za naprave z
razprševanjem čistilnega sredstva. Idealna je za globinsko
čiščenje oblazinjenega pohištva in sedežev v avtomobilih.
Preklopna šoba za mokro in suho sesanje za brezhibno
čiščenje, enostavno prilagajanje na mokro ali suho nečistočo
s pomočjo nožne sklopke, primerno za vse Kärcher Home &
Garden večnamenske sesalnike.
Praktična šoba za avtomobil, za lahko in hitro čiščenje - od
prostora za noge do prtljažnika.
Prenovljena zelo dolga šoba za reže je popolna za čiščenje
težko dostopnih mest v avtomobilu, kajti doseže tudi
vmesne najmanjše in najožje prostore. Šoba je primerna za
vse večnamenske sesalnike Kärcher Home & Garden za suho
in mokro čiščenje.








Filtri
Papirnata filtrska vrečka

5 6.959-130.0

5

Patronski filter

6 6.414-552.0

1

7 2.863-002.0

2

2-slojna papirnata filtrska vrečka z odlično zmogljivostjo
filtriranja in visoko odpornostjo na trganje. Paket vsebuje 5 
vrečk.
Kärcher patronski filter omogoča mokro in suho sesanje

brez zamenjave filtra.

Kompleti dodatkov

 Vključno v dobavo

Komplet za gospodinjstvo vsebuje zložljivo šobo za suho
sesanje in šobo za oblazinjene površine. Ta komplet je pri
meren za vse Kärcherjeve večnamenske sesalnike za suho in
mokro čiščenje.

 Dodatni pribor
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Komplet za gospodinjstvo

SE 4002
1.081-140.0

1

Številka
naročila

Število

Identifikacijska številka
Dolžina Širina

1

DN 35

Cena

Šobe za oblazinjene površine
Šoba za oblazinjeno pohištvo
DN35

Šoba za oblazinjeno pohištvo velikosti DN 35.



 Dodatni pribor
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 Vključno v dobavo

1 6.905-998.0

