
TEMİZLİK 
DEVRİMİNE 
HAZIR MISINIZ?

Zemin Temizleme Makinesi

FC7 Kablosuz

FC7 KablosuzFC3 Kablosuz

Her temizlik ihtiyacı için bir zemin temizleyici:

Anında ve günlük hijyen için FC3 Kablosuz
Daha derin temizlik ve toz ve kırıntıları temizlemek için FC5

FC7 Kaba kirleri temizlemek için kablosuz kapsamlı temizlik

KÄRCHER SERT ZEMİN TEMİZLEME SERİSİ

FC5 FC7 Kablosuz

KÄRCHER SERT ZEMİN TEMİZLEME SERİSİ

FC5

Teknik Veri

Çalışma alanı: yaklaşık 135 m2

Pil ömrü: yaklaşık 45 dk

Temiz su haznesi: 400 ml

Aksesuarsız ağırlık: 4,3 kg

Sipariş numarası: 1.055-730.0

FC7 Kablosuz

Özel silindirler ve deterjanlar

-  Her türlü yüzey  için geliştirilmiş 
 fırça silindirler
-  Mat veya parlak parke, laminant veya
 taş yüzeyler için özel deterjanlar.

Kärcher 
profesyonel temizlik 
teknolojisi 
4 ters dönüşlü 
silindir ile

Dakikada 530 dönüş, köşelerde 
bile etkili

Ergonomik tasarım

60 ° C'de makinede yıkanabilen
silindirler

FC7 Kablosuz
her türlü

ıslak ve kuru
kiri temizleyen

tek bir ürün
Daha sessiz

Daha ha�f

Daha fazla ergonomik

KURU VE ISLAK KİRİ
TEK ADIMDA ÇIKARIN

4 TERS DÖNÜŞLÜ RULOLAR

Özel aksesuarlar ve 
temizleyicilerle parke, 
laminat ve taş dahil tüm 
sert zeminler için 
uygundur.



zahmetsiz Profesyonel teknoloji 
artık evlerinizde

profesyonel sonuçlar için

Hepsi birarada

 
Üstün hareket kabiliyeti

Güçlü bir lityum iyon pil sayesinde, FC7 Kablosuz ile 
tek seferde 135 m2'lik alanı temizleyebilirsiniz. 
Tek seferde 45 dakika çalışır.

Sadece 51 dB ses seviyesi ile sessiz temizlik 
performansı FC7 temizler ve bebekleriniz uyur!

4 ters yönde dönen silindir sayesinde sadece bir 
parmakla hareket eder. Makine son derece ha�ftir,
bu sayede manevra yapması oldukça kolay hale gelir.

Yerleri yalnızca temiz suyla temizler ve saç dahil 
her türlü kaba, ıslak, kuru kirleri ortadan kaldırır.
Üstelik öncesinde süpürmenize gerek yok.
Üstün sonuçlar yarı zamanda!

.

Elektrikli süpürgelerden daha sessiz 
zemin temizleme makinesi

 

 

Kategorisinin en ha��
 

. 

Bağımsız ve kolay manevra kabiliyeti
Cihaz tek başına durabilir.
Mobilya altında ve nesnelerin etrafında zahmetsiz 
temizlik izin verir. Ters yönde dönen dört silindir, 
zeminde yumuşak ve zahmetsiz kayma sağlar.

Hızlı ve kolay bakım
Bulaşık makinesinde yıkanabilir atık su tankı, kir ile 
temas etmeden boşaltılabilir. Saç �ltrelerinin birlikte 
verilen temizleme fırçası ile basit temizliği.

Depo dolu / boş alarmı
Kirli su deposunun dolu, temiz  
su deposunun ise ne zaman 
boşaltılacağını gösteren 
sesli ve görsel sinyal.

HEPSİ 
BİRARADA

-50%
zaman tasarufu
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Düşük ses seviyesi Kolay cihaz temizliği

1

Güç parmağınızın ucundaHer türlü kiri temizler Bağımsız ve kolay manevra kabiliyeti

Köşelerde üstün performans

TEMİZLİK
PERFORMANSI

+20%

Anında komutlar
En inatçı kirleri temizlemek
için silindirlerin dönüşü ve 
su akışı doğrudan koldan ayarlanabilir.

Kendi kendine ayağa kalkar 
İşe ara vermek için idealdir.
Duvara yaslamaya gerek yok!

Her yere ulaşır
Döner bağlantı, mobilyaların 
altına da erişmenizi sağlar

Süpürmeye gerek yok
Tek adımda, ters yönde
dönen 4 silindir sayesinde
her türlü kiri zahmetsizce
yarı zamanda ortadan kaldırır.

Köşelerde üstün performans
Merkezi çekiş teknolojisi sayesinde, 
silindiler köşelere temas ederek 
kiri toplar ve orta tablaya taşır.

Kirli su deposu
Silindirler tarafından uzaklaştırılan ve
taşınan kirleri toplamak için tepsi.

Tüy ve saç toplama
Silindirlerin yakınında 
taraklar tüy ve saçları 
ayrı bir haznede tutar.
 

45 dk Özgürlük
Güçlü lityum pil
135 m2 kapsama için 25,2 V.

Temiz su deposu
Dezenfektan ekleyerek 
evinizi sterilize edin
 

TURBO FONKSİYON
+ SU AKIŞ DÜZENLEMESİ

KÖŞELERİN MÜKEMMEL TEMİZLİĞİ

Sonsuz sayıda avantaj ...
3 farklı temizleme modu

Silindir rotasyonu ve su miktarı kir ve zemin türüne 
bağlı olarak ayarlanabilir.

Turbo mod ile silindirlerin hızı dakikada 530 devire 
kadar artar. Geleneksel yöntemlere göre %20 daha 
fazla temizlik performansı

Merkezi çekiş teknolojisi sayesinde, silindirler köşeleri 
sarabilir, kiri toplayabilir ve hazneye taşıyabilir.

Zemine az miktarda su bırakan iyi sıkılmış silindirler 
sayesinde kuru zeminler ve daha fazla su tasarrufu.
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Köşelerde üstün performans

 

2 dakika içerisinde kurur

 
. 

1

2

2


