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Domowe urządzenia
czyszczące

WYPOSA¯ENIE  WWNÊTRZ

P R E Z E N TA C J A

INFORMACJE DODATKOWE
Kraj produkcji: Niemcy

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna poprzez autoryzowan¹ sieæ deal-

ersk¹ i sieci handlowe, DIY

Gwarancja: 24 miesi¹ce

Pozosta³a oferta: urz¹dzenia wysokociœnieniowe, odkurzacze,

parownice, stanowiska do prasowania, zamiatarki, szorowarki

KÄRCHER SSp. zz oo.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

SV 1902 – odkurzacz parowy do czyszczenia gor¹c¹ par¹ wodn¹ 

w jednej operacji z odkurzaniem. Uwolnione z PVC, kamienia na-

turalnego, p³ytek ceramicznych, dywanów zabrudzenia s¹ „poch³a-

niane” przez filtr wodny, którego tzw. „nadmiar pojemnoœci”

umo¿liwia te¿ zbieranie rozlanych cieczy. Parametry techniczne:

moc silnika 1200 W, grza³ki 1250 W, poj. zbiornika 1,2 l (+0,6),

bojlera 1,2 l, d³. kabla zasilaj¹cego 6 m, ciê¿ar 10,5 kg. Wyposa¿e-

nie: ssawka szczelinowa, do tapicerki, do detali, dysza pod³ogowa

(nasadki gumowe, do parkietu, szczotkowe), okr¹g³a szczoteczka,

dysza parowa (nasadki 2 x gumowa, szczotkowa), rury przed³u¿a-

j¹ce (2/0,5 m), w¹¿ parowy, bawe³niana pow³oczka, filtr wodny 

i HEPA, odpieniacz. Cena sugerowana brutto: 2330 z³

K 7.85 M Plus – wysoko-

ciœnieniowe urz¹dzenie

czyszcz¹ce (wydaj-

noœæ t³oczenia 550 l/h,

ciœnienie robocze a¿ do 

150 bar), niezast¹pione 

w zachowaniu czystoœci

samochodu, elewacji domu,

w ogrodzie i gara¿u. 

Wygodê obs³ugi zapewniaj¹

wysoko umieszczone

przy³¹cza wody i wê¿a

wysokociœnieniowego oraz

wbudowany bêben na w¹¿ 

(12 m). Dwa zbiorniki 

œrodka czyszcz¹cego RM,

umo¿liwiaj¹ naprzemien-

ne u¿ycie np. œrodka i wosku, przy myciu samochodu. Standardowe

wyposa¿enie obejmuje szczotkê myj¹c¹ i dyszê Variopower (wygodna

regulacja ciœnienia bezpoœrednio na lancy spryskuj¹cej) oraz dyszê

rotacyjn¹. Cena sugerowana brutto: 2400 z³ 

VC 6300 – skuteczny odkurzacz wyposa¿ony w unikatowe

rozwi¹zania: QuickClick (wymiana ssawki jednym „klikniêciem” –

bez zbêdnych komplikacji), ComfoGlide (nawet przy maksymalnej

sile ssania, opór przesuwu ssawki po dywanie maleje o 30%!),

EasySlider (obrotowy 360° pierœcieñ na obudowie – omijanie

przeszkód – ochrona i dla odkurzacza, i mebli). Parametry tech-

niczne: si³a ssania 400 W, g³oœnoœæ 63 dBA, poj. zbiornika 4 l, 

d³. kabla zasilaj¹cego 10 m, ciê¿ar 7 kg. Wyposa¿enie: teleskopowa

rura ss¹ca, ssawka pod³ogowa, szczotkowa, do tapicerki,

teleskopowa szczelinowa, na uchwycie elektroniczna regulacja si³y

ssania z funkcj¹ stand-by, automatyczny zwijacz kabla zasilaj¹cego,

filtr HEPA. Cena sugerowana brutto: 988 z³

A 2554 Me – to odkurzacz

z mo¿liwoœci¹ odsysania

cieczy, ze zbiornikiem ze

stali szlachetnej, ze spe-

cjalnymi uchwytami 

w obudowie na prze-

chowywanie wyposa¿enia.

Jest wyposa¿ony w funkcjê

nadmuchu strumieniem

powietrza o regulowanym

wydatku. Dziêki temu

mo¿na ³atwo usun¹æ np.

liœcie z trudno dostêpnych

miejsc, jak np. rynny, krat-

ki, kana³y œciekowe.

Parametry techniczne:

moc 1400 W, podciœnienie

210 mbar, wydajnoœæ przep³ywu pow. 70 l/s, poj. zbiornika 25 l, 

d³. wê¿a ss¹cego 1,9 m, d³. kabla zasilaj¹cego 5 m, ciê¿ar 7,6 kg.

Wyposa¿enie: ssawka szczelinowa, prze³¹czana ssawka pod³ogowa

(na mokro/sucho), rury przed³u¿aj¹ce (2/0,5 m), w¹¿ ss¹cy 1,9 m,

papierowa torebka filtracyjna, wk³ad filtracyjny. 

Cena sugerowana brutto: 520 z³
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