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Domowe urządzenia czyszczące

WOKÓŁ  DOMU

KÄRCHER Sp. z o.o.
UL. STAWOWA 140, 31-346 KRAKÓW
TEL. 012 639 72 22, FAKS 012 639 71 23
www.karcher.pl, e-mail: karcher@karcher.com.pl

I N F O R M A C J E  D O D A T K O W E
Kraj produkcji: Niemcy
Dystrybucja: hurtowa i detaliczna poprzez autoryzowaną sieć dealerską i sieci han-
dlowe, DIY
Gwarancja: 24 miesiące
Usługi: ogólnopolska sieć serwisu
Pozostała oferta: pełny zakres urządzeń czyszczących do domowych i profesjo-
nalnych zastosowań – urządzenia wysokociśnieniowe, odkurzacze, parownice, sta-
nowiska do prasowania, zamiatarki, szorowarki

SV 1902 – odkurzacz parowy do czyszczenia gorącą parą wodną w jednej opera-
cji z odkurzaniem. Uwolnione z PCV, kamienia naturalnego, płytek ceramicznych,
dywanów zabrudzenia są „pochłaniane” przez filtr wodny, którego tzw. „nadmiar po-
jemności” umożliwia też zbieranie rozlanych cieczy. Parametry techniczne: moc sil-
nika 1200 W, grzałki 1250 W, poj. zbiornika 1,2 l (+ 0,6), bojlera 1,2 l, dł. kabla za-
silającego 6 m, ciężar 10,5 kg. Wyposażenie: ssawka szczelina, do tapicerki, do
detali, dysza podłogowa (nasadki gumowe, do parkietu, szczotkowe), okrągła szczo-
teczka, dysza parowa (nasadki 2 x gumowa, szczotkowa), rury przedłużające (2/0,5 m),
wąż parowy, bawełniana powłoczka, filtr wodny i HEPA, odpieniacz.
Cena sugerowana brutto: 2330 zł

VC 6300 – skuteczny odkurzacz wyposażony w unikatowe rozwiązania:
QuickClick (wymiana ssawki jednym “kliknięciem” – bez zbędnych komplikacji),
ComfoGlide (nawet przy maksymalnej sile ssania, opór przesuwu ssawki po dywa-
nie maleje o 30%!), EasySlider (obrotowy 360° pierścień na obudowie – omijanie
przeszkód – ochrona i dla odkurzacza i mebli). Parametry techniczne: siła ssania
400 W, głośność 63 dBA, poj. zbiornika 4 l, dł. kabla zasilającego 10 m, ciężar 7 kg.
Wyposażenie: teleskopowa rura ssąca, ssawka podłogowa, szczotkowa, do tapi-
cerki, teleskopowa szczelinowa, na uchwycie elektroniczna regulacja siły ssania z
funkcją stand-by, automatyczny zwijacz kabla zasilającego, filtr HEPA.
Cena sugerowana brutto: 988 zł

K 7.85 M Plus T 300 – wysokociśnieniowe urządzenie czyszczące wyposażone
w T-Racer do czyszczenia pionowych i poziomych powierzchni twardych (kamień,
drewno). Parametry urządzenia (wydajność tłoczenia 550 l/h, ciśnienie robocze aż
do 150 bar) zapewniają najwyższą skuteczność w zachowaniu czystości samocho-
du, elewacji domu, w ogrodzie czy garażu. Przyłącza wody i węża wysokociśnie-
niowego (12 m) umieszczone są ergonomicznie na obudowie urządzenia. K 7.85
M Plus wyposażony jest we wbudowany bęben na wąż oraz 2 zbiorniki środka czysz-
czącego (RM), które umożliwiają naprzemienne użycie np. środka i wosku, kiedy
myjemy samochód. Wyposażenie urządzenia obejmuje szczotkę myjącą i dyszę Va-
riopower (regulacja ciśnienia bezpośrednio na lancy spryskującej) oraz dyszę rota-
cyjną. W 2008 KÄRCHER oferuje z urządzeniem także T-Racer 300, dzięki które-
mu bez zbędnego chlapania można umyć np. patio, taras, drzwi garażowe, czy za-
brudzoną elewację domu.
Cena sugerowana brutto: 1999 zł

Odkurzacze ogrodowe – KÄRCHER oferuje trzy modele odkurzaczy, które różni po-
ziom wyposażenia standardowego i parametry pracy, a łączy wygoda obsługi (wózek
transportowy, wyjmowany zbiornik śmieci – łatwe opróżnianie, obudowy odporne na
uderzenia ze specjalnym „zderzakiem” ochronnym). Wśród nich jest model z gniazdem
elektrycznym do podłączenia elektronarzędzi (A 2236 x pt) dla majsterkowicza z zami-
łowaniem do czystości (w garażu czy warsztacie). Także model ze zbiornikiem ze stali
szlachetnej i dodatkowym zestawem do odkurzania dużych śmieci (A 2656 x plus).
Wszystkie odkurzacze posiadają funkcję nadmuchu. Komfort pracy nowymi uniwer-
salnymi odkurzaczami ogrodowymi jest wynikiem wyposażenia urządzeń m.in.: w wózek
transportowy z gumowymi kołami (jedno koło z hamulcem) ułatwiającymi pracę odku-
rzacza nawet na nierównym podłożu. Podobnie – specjalny design odkurzaczy umoż-
liwia staranne przechowywanie kabla elektrycznego i wyposażenia standardowego bez-
pośrednio na obudowie (uchwyty, półki, zaczepy).
Cena sugerowana brutto: 525 zł
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