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Stosowanie wysokociśnieniowych urzą-
dzeń czyszczących KÄRCHER ogranicza 
aż w 80% zużycie wody (w stosunku do 
tradycyjnego mycia wężem ogrodowym)! 
Ta oszczędność to nie tylko pieniądze, ale 
i czyste środowisko! KÄRCHER szcze-
gólnie poleca najmocniejsze i najbardziej 
komfortowe z urządzeń wysokociśnienio-
wych – K 7.85 M Plus. Elegancki wygląd 
urządzenia to nie jedyny atut mobilnego 
K 7.85 M Plus. Parametry techniczne tej do-
mowej myjki (wydajność tłoczenia 550 l/h, 
ciśnienie robocze aż do 150 bar) zapew-
niają najwyższą skuteczność w zachowa-
niu czystości samochodu, elewacji domu, 
w ogrodzie czy garażu. Istotna jest również 
wygoda obsługi K 7.85 M Plus. Przyłącza 
wody i węża wysokociśnieniowego (dł. 
12 m) umieszczone są ergonomicznie na 
obudowie urządzenia. K 7.85 M Plus wy-
posażony jest we wbudowany bęben na 
wąż oraz 2 zbiorniki środka czyszczące-
go (RM), które umożliwiają naprzemienne 
użycie np. środka i wosku, kiedy myje-
my samochód. Standardowe wyposaże-

nie urządzenia obejmuje szczotkę myjącą 
i dyszę Variopower (prosta i wygodna re-
gulacja ciśnienia bezpośrednio na lancy 
spryskującej) oraz dla zapewniania naj-
lepszych efektów pracy – dyszę rotacyjną. 
KÄRCHER poleca specjalne wyposaże-
nie do urządzeń wysokociśnieniowych: 
T-Racer 300, dzięki któremu bez zbęd-
nego chlapania można umyć np. patio, 
taras, drzwi garażowe, czy zabrudzoną 
elewację domu! 
T- Racer 300 myje pionowe i poziome po-
wierzchnie twarde (kamień, drewno), i to 
w sposób, który nie wywołuje obaw przed 
zabrudzeniem powierzchni otaczających 
(dzięki specjalnej budowie, T-Racer za-
pobiega rozpryskom brudnej wody np. na 
świeżo odnowioną elewację lub obsługu-
jącego). Stosując urządzenie KÄRCHER z 
takim wyposażeniem czyści się skutecz-
nie i szybko. Dodatkowo dokupując inne 
akcesoria można przy pomocy K 7.85 M 
Plus wyczyścić zatkane rury kanalizacyj-
ne (zestaw do przetykania kanalizacji), 
usunąć rdzę czy starą farbę np. z ogro-

dzenia (zestaw do piaskowania w stru-
mieniu wody). 
Przydatność w domowych porządkach 
i wysoką ocenę jaką może się poszczycić 
K 7.85 M w odbiorze konsumentów po-
twierdza m.in. tytuł Produkt Przyjazny dla 
Mojego Domu 2008. Produkt Przyjazny 
dla Mojego Domu – to tytuł konkurs, które-
go drugą edycję zorganizowała z końcem 
2007 Redakcja ogólnopolskiego konsu-
menckiego poradnika budowlanego Mój 
Dom.  Urządzenie K 7.85 M Plus już nie 
po raz pierwszy uzyskało najwyższe noty 
w konkursach konsumenckich!  Złote Laury 
Konsumenta ostatnich lat i Grand Prix 2007 
oraz 2008 dla wysokociśnieniowych urzą-
dzeń KÄRCHER dla domu przyznawane 
przez Przegląd Gospodarczy (dodatek do 
Gazety Prawnej w oparciu o oceny kon-
sumentów) to także nagroda dla K 7.85 M 
Plus. Urządzenie to zostało nagrodzone 
także za wzornictwo (Design Award Winner 
–  Industrie Forum Design Hannover). 
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K 7.85 M Plus T – Racer 300? 
Mycie skuteczne, szybkie, bez rozprysków wody i bez nadmiernego jej zużycia!
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