WD 3 Islak Kuru Süpürge
Süper güçlü, enerji tasarruflu WD 3 Islak Kuru Süpürge, yeni aksesuarların yanı sıra 17 litre
plastik haznesi ve bir kartuş filtre ile donatılmıştır.
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Özel kartuş filtre
Filtre değiştirmeden ıslak-kuru emiş yapabilme

Yenilikçi zemin başlığı ve emiş borusu
Mükemmel temizleme performansı- ıslak, kuru, ince ve kaba kirlerde

MISSING
PICTURE: M:\print\WD_
3
channel_oth_2502x502_107795.tif
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Çıkarılabilir sap
Farklı nozullar emiş hortumuna doğrudan bağlanabilir.
Dar alanda bile kolayca vakumlama

Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
Vakumlama yapmanın mümkün olmadığı yerlerde pratik
havalandırma fonksiyonu

Maksimum vakumlama kolaylığı ve esnekliği için
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Zahmetsizce kiri çıkarma
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WD 3 Islak Kuru Süpürge

 En iyi temizleme sonuçları için yeni geliştirilmiş aksesuarlar
 Pratik, basınçlı hava üfleme fonksiyonu
 Park pozisyonu

Teknik veriler
Sipariş No.

1.629-801.0

EAN Kodu

4039784977686

Mevcut tip

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Mevcut emiş gücü *

Air Watt

200

Enerji kullanımı

W

1000

Konteyner kapasitesi

l

17

Standart aksesuar ID

mm

35

Elektrik kablosu

m

4

Ağırlık

kg

5,4

Boyutlar (U x G x Y)

mm

388 × 340 × 503

m

2

Ekipman
Vakum hortumu



Çıkarılabilir sap
Emme boruları

Adet × m /
mm

2 × 0,5 / 35 / Plastik
Clips

Islak ve kuru başlık



Derz başlığı
Kağıt filtre torbası

Adet

1

Kartuş filtre

iki parçalı

Basınçlı hava üfleme fonksiyonu






Kablo askısı
Park pozisyonu
Makine üzeri aksesuar depolama

 Gönderimde dahildir

* Emme borularında IEC 60312 standardına göre ölçülmüştür.

Tampon çubuğu
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Plastik

Konteyner malzemesi

WD 3 ISLAK KURU SÜPÜRGE
1.629-801.0

Sipariş No.

Adet

1

2

3 6

4 7

5

8

9

1014

1115

12–13

Fiyat

Tanımlama

Filtreler
Kartuş filtre

1 6.414-552.0

1 Adet

Kağıt filtre torbası

2 6.959-130.0

5 Adet

3 2.863-221.0

2 parça

Sadece kuru vakum sırasında kullanıma uygun olup, yüksek
derecede toz tutma özelliğine sahip bir filtredir. Kartuş filtre 
kullanım sayesinde kirlerin hiç şansı kalmaz.
İki katlı kağıt filtre torbaları, mükemmel filtre kapasitesi ve

yüksek yırtılma mukavemeti sunar. İçindekiler: 5 torba

Aksesuar kitleri
Brush car set

4 2.863-225.0

Car interior cleaning kit

5 2.863-002.0

Ev Kiti

Elektrikli aletler için vakum kiti

6 2.863-112.0

2 parça

2 parça

7 2.863-304.0

6 parça

8 2.863-145.0

1 Adet

9 2.863-306.0

1 Adet

ARAÇ NOZULU

10 2.863-316.0

1 Adet

Entegre park etme ucu bulunan
ayarlanabilir ıslak ve kuru vakum
nozulu

11 2.863-000.0

1 Adet

Car interior cleaning kit *WW

Emme fırçası seti, gösterge panolarından araba paspasları ve
kapitone yüzeylere kadar, temizlenmekte olan malzemeye
uygun, kapsamlı araba içi temizliği sunar. Ev ve Bahçede
kullanıma yönelik tüm çok amaçlı vakumlu temizleyiciler
için.
Tam araba içi temizliği için optimize edilmiş araba içi temizlik kiti: gösterge panosundan araba koltukları, kapitone
yüzeyler, araba paspasları, yarıklar, boşluklar ve bagajlara
kadar.
Ev Kiti, ayarlanabilir kuru vakumlu zemin nozulu ve döşemelik nozulu içerir. Pratik aksesuar kiti, Ev ve Bahçe alanlarında kullanılan tüm Kärcher çok amaçlı vakumlu temizleyiciler için uygundur.
Esnek emme hortumu (1 m), hortumun, elektrikli aletlerle
(örn. oyma testereleri, öğütücüler, matkaplar, rendeler vb.)
toz atımı bağlantısı için adaptör dahil. Temizlik maddesi
(DIY) için.










Nozullar
Ayak boşluğundan bagaja kadar, hızlı ve kolay temizlik için
arabalara yönelik kullanışlı, vakumlu temizlik aleti.





Mükemmel kir emme işlevi için ayarlanabilir ıslak ve kuru
vakum nozulu. Ayak pedalı kullanılarak ıslak veya kuru

kirlere kolay adaptasyon. Tüm Kärcher Ev ve Bahçede kullanıma yönelik, çok amaçlı vakumlu temizleyiciler için.

Özel uygulamalar
Kül filtresi/kaba kir filtresi, Basic

12 2.863-139.0

Kül filtresi/kaba kir filtresi, Premium

13 2.863-161.0

Drilling dust tool Home & Garden
*int
Hortum Uzatma Bağlantısı

14 2.863-234.0

Extension suction tube WD ID 35
*ww

16 2.863-308.0

 Gönderimde dahildir

15 2.863-305.0

 Mevcut aksesuarlar

Kaba kirlerin çıkarılmasının yanı sıra, şömine, çinili soba,
barbekü, sauna fırınları, vb.nin temizlenmesi için kaba kir/

kül filtresi.
Kaba kirlerin çıkarılmasının yanı sıra, şömine, çinili soba,
barbekü, sauna fırınları, vb.nin temizlenmesi için uygun, ince 
filtreli, Premium kaba kir/kül filtresi.


3,5 m uzunluğundaki hortum uzatması, Home & Garden
serisindeki tüm Kärcher çok amaçlı elektrikli süpürgeler için

uygundur ve daha büyük bir çalışma yarıçapı ve daha fazla
hareket özgürlüğü sağlar.
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Büyük alanlar için araç nozulu/
emme nozulu
Crevice nozzle extra long WD *ww

