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НОВО

ИЗБЪРСВАНЕ И ИЗСМУКВАНЕ
В ЕДИН ЕДИНСТВЕН ХОД.
Готов за всякакви предизвикателства:  
Революционният уред за почистване  
на твърди повърхности FC5 на Керхер. 

ДОМ & ГРАДИНА / ПОЧИСТВАНЕ НА ТВЪРДИ ПОВЪРХНОСТИ

Иновативна функция  
за самопочистване
Непрекъснатото засмукване на 
мръсотията от валяците 
гарантира хигиенично почистване  
и изключителни резултати.

Подходящ за всякакви твърди 
подово повърхности. 
Благодарение на големия избор на 
почистващи и поддържащи 
препарати, както и краткото 
време необходимо за изсъхване на 
пода, може да  използвате 
подопочистващия уред на Керхер 
за  всички стандартни  подови 
настилки във вашия дом - дори за 
чувствителни повърхности като 
паркет.

* Комбинацията от двете работни операции „предварително почистване с прахосмукачка“ и „избърсване“  
само в една стъпка, спестява до 50% време при почистване на пода.

** FC5 спрямо стандартните мопове в тестова категория „Избърсване“. Отнася се до осреднените резултати 
от тестове за ефективност при почистване, абсорбиране на мръсотия и почистване  
покрай первазите.

1 	Въртящите	се	валяци	се	
овлажняват	автоматично		
с	вода	от	резервоара		
с	чиста	вода. 3 	Поетата	мръсотия	се	

изсмуква	от	повърхността	
на	валяците	директно	в	
контейнера	за	мръсна	вода.		

Висококачествените валяци 
от микрофибър се сменят и 
почистват бързо и удобно.

Гъвкавият въртящ се шарнир 
прави почистващият уред 
особено маневрен. 

2 	Въртенето	на	електрическите	
валяци	напред	улеснява		
избърсването	и	подобрява	
резултатите	при	почистването.

Бързо и лесно 
изсипване на 

резервоара за 
мръсна вода.

Изрядно 
съхранение на 

кабела за бързо 
сваляне.

Ергономична мека 
дръжка с бутон  
за включване  
и изключване.

Удобно пълнене  
с вода и лесно 
дозиране на 
почистващия 
препарат.

РЕВОЛЮЦИОННАТА ТЕХНОЛОГИЯ 
ПРАВИ РАЗЛИКАТА. 2-в-1 - Избърсване и изсмукване  

в една единствена стъпка
Навлажнените въртящи се валяци 
поемат както фината, така и 
засъхналата и влажна мръсотия. 
Грубата мръсотия и косми, обаче 
трябва предварително да бъдат 
почистени.
Същевременно поетата мръсотия 
се изсмуква от повърхността на 
валяците директно в контейнера 
за мръсна вода.
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FC	5	ПОЧИСТВАНЕ	НА	ТВЪРДИ	ПОВЪРХНОСТИ

С 500 ЗАВЪРТАНИЯ  
В МИНУТА - ПО-ЕФЕКТИВНО,
ПО-БЪРЗО, ПО-ЧИСТО.

Уредът за почистване е с иновативна самопочистваща
функция и показва отлични резултати при почистване  
на всички стандартни твърди подови настилки.

„Вместо да изваждате 
досадните метли, 
прахосмукачки и 
мопове, сега можете 
да почистите пода 
съвсем лесно и удобно 
само с един уред“

2-в-1
В една стъпка мръсоти-
ята се изсмуква и се 
избърсва с почистващите 
валяци - без усилие и без 
предварително 
почистване с пра-
хосмукачка.

Кратко време за съхнене
Благодарение на 
минималната остатъчна 
влажност върху пода,  
дори паркет изсъхва
за по-малко от 2 минути.

1-2	МИН.

Високо маневрена
Благодарение на гъвкавия 
си шарнир, FC5 почиства 
без усилие, дори ограниче-
ните пространства у 
дома като ъглите.

Почиства до ръба
Иновативната концепция за 
задвижване в центъра на гла-
вата за почистване позво-
лява оптимално почистване 
на ъгли и первази.

Лесно почистване под 
мебели
Дори и под ниските 
мебели почистването на 
пода е лесно.

Голяма маневреност
Благодарение на дългия си 
кабел и маневреност, 
FC5 е подходящ за
почистване и на стъпала.

Иновативна станция за 
паркиране и почистване
FC5 може бързо и лесно да 
се паркира и почисти в 
практичната станция за 
паркиране и почистване.

Лесно почистване на уреда
За почистване, просто напълнете с вода 
почистващата станция, сложете уреда и включете. 
Чистата вода ще се засмуче от уреда, валяците ще 
се почистят от мръсотията, и уреда ще бъде чист 
и отвътре.

Производителност с един резервоар м2 около 60 м2 около 60 м2

Работна ширина мм 300 300

Обороти на валяците мин около 500 около 500

Резервоар за чиста вода мл 400 400

Резервоар за мръсна вода Достатъчно за 1 напълване на резервоара за чиста вода Достатъчно за 1 напълване на резервоара за чиста вода

Почистваща станция мл 200 200

Дължина на кабела м 7 7

Тегло (без аксесоари и вода) кг 5 5

Размери (Д/Ш/В) мм 320 / 270 / 1220 320 / 270 / 1220

Почистващи валяци - чифт 1 чифт (жълти) 2 чифта (жълти и сиви)

Станция за паркиране и почистване  ■  ■
Почистващ препарат 30 мл универсален почистващ препарат 30 мл универсален почистващ препарат

Номер за поръчка 1.055-500.0 1.055-530.0

 ■ Включено в доставката.

Технически	данни

Оборудване

FC 5 FC 5 Premium

 ■  2-в-1: избърсване и изсмукване в един ход
 ■ Иновативна функция за самопочистване
 ■ Подходящ за всички стандартни твърди подови 
повърхности

 ■ Включва станция за паркиране и почистване и 30 
мл универсален почистващ препарат 

 ■ 2-в-1: избърсване и изсмукване в един ход
 ■ Иновативна функция за самопочистване
 ■ Подходящ за всички стандартни твърди подови повърхности
 ■ Включва 1 чифт почистващи валяци, станция за паркиране и почистване и 30 мл 
универсален почистващ препарат 


