
PROFESSIONAL | WINDOW VAC WVP 10

DE OPLOSSING VOOR  
ALLE GLADDE OPPERVLAKTES
Onze Window Vac Professional WVP 10 is een handzame 
waterzuiger voor alle harde oppervlaktes.

NIEUW
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PROFESSIONAL | WINDOW VAC WVP 10

Professionele accu-aangedreven  
Window Vac WVP 10 Adv
  Gewicht : 0,7 kg
  Vuilwaterreservoir : 200 ml
  Batterijlaadtijd : 60 min
  Compleet geleverd met (Adv model): 
reinigingsmiddel, 2 accus, snellader, 
toebehorenset, spuitfles met microvezel 
overtrek

De oplossing voor efficiënte reiniging van 
ramen, tegels, vitrines, tafels en nog veel meer. 
Met onze handzame waterzuiger heeft u een accu-aangedreven 
toestel in uw hand, dat ramen, spiegels, tegels en alle overige gladde 
oppervlaktes tot aan de rand reinigt. Korte oplaadtijd, hoog vermogen 
en uiterst handzaam in gebruik.

DE REINIGINGS
OPLOSSING VOOR  
ELKE GLADDE 
OPPERVLAKTE

Kijk voor meer informatie op  
www.karcher.nl

1  Licht, ergonomisch en  
universeel inzetbaar

Geschikt voor alle types harde 
oppervlaktes - horizontaal, verticaal of 
ondersteboven Comfortabel in gebruik 
en eenvoudige bediening.

2 Uitneembare accu
Zonder onderbrekingen blijven werken 
dankzij uitneembare vervangaccu. 
Boven de aan-uit-schakelaar geven  
3 leds het actuele accu laadniveau aan.

3 Groot vuilwaterreservoir
Waardoor u minder vaak hoeft te ledigen 
hierdoor kunt u langer werken zonder 
onderbrekingen.



Uw Kärcher partner voor informatie & demonstratie:
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PROFESSIONAL | WINDOW VAC WVP 10

WVP 10 Adv WVP 10

   WVP 10 Adv met een snelle oplaadfunctie

   Uitneembare batterij

   Zonder onderbrekingen blijven werken

   Geschikt voor alle gladde oppervlakken

   Perfecte reinigingsresultaat bij horizontaal 
en verticaal gebruik

   Groot waterreservoir

Technische gegevens
Vuilwaterreservoir ml 200 200

Batterijlaadtijd min 60 180

Voltage (batterijlader) V 100–240 100–240

Frequentie  oplader Hz 50–60 50–60

Werkbreedte van de zuigmond mm 280 280

Werkbreedte van de smalle zuigmond mm 170 –

Gewicht kg 0,7 0,7

Afmetingen (l × b × h) mm 125 × 280 × 325 125 × 280 × 325 

Uitrusting
Machine

Batterij

Spuitfles

Microvezel overtrek

Reinigingsmiddel 0,5 l

Batterijlader 180 min –

Snelle batterijlader 60 min –

2de batterij –

Smalle zuigmond –

Bestelnr.  1.633-560.0 1.633-550.0

  Standaard inbegrepen

Leverbaar vanaf 
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