
Myjka do okien WV 2 PLUS KARCHER
Indeks: 23528 Producent: KARCHER Kod producenta: 1.633-212.0

Cena: 253.38 zł

Opis

Myjka do okien WV 2 Plus N 1.633-212.0
Producent: Karcher

Właściwości
Opis Nowy model posiada pojemniejszą baterię i wydłużony czas pracy na 1 ładowaniu, a dioda LED pokazuje
stan jej naładowania. Niska waga i poziom emitowanego hałasu przekładają się na komfortowe czyszczenie
okien. Zbiornik wody brudnej jest łatwy do opróżnienia. W wyposażeniu wąska ssawka 170 mm, środek do
czyszczenia okien (koncentrat 1 x 20 ml), butelka ze spryskiwaczem Extra, pad z mikrofibry, ssawka, bateria
litowo-jonowa oraz ładowarka. Szybkie opróżnianieZbiornik na brudną wodę można szybko i łatwo
opróżnić.Myjka do okien WV 2 Plus N: Wymienna ssawka Wymienna ssawkaWybierz szeroką lub wąską
ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.Myjka do okien WV 2 Plus N: Wskaźnik LED w
zasięgu wzroku Wskaźnik LED w zasięgu wzrokuWskaźnik LED zintegrowany z przyciskiem pozwala łatwo
określić stan naładowania urządzenia. Higiena podczas czyszczeniaŁatwe opróżnianie zbiornika, bez kontaktu
z brudną wodą. Różnorodne zastosowaniaDoskonały do wszystkich płaskich wodoopornych powierzchni:
okien, luster, kafelków, kabin prysznicowych i innych. Trzy razy szybciejTrzy razy szybsze czyszczenie okien w
porównaniu do tradycyjnego, ręcznego mycia. Bez smug i zaciekówWV dokładnie odsysa wodę z czyszczonej
powierzchni (niczym odkurzacz) nie pozostawiając smug ani zacieków. Lekka i cichaNiska waga urządzenia
ułatwia czyszczenie okien.
Typ (AGD) Myjka do okien
Pojemność (AGD) 100
Wydajność (AGD) 105
Funkcje specjalne
Bezpieczeństwo
Czas ładowania 185
Czas pracy na baterii/bateriach 35
Akcesoria w zestawie Ładowarka Spryskiwacz Standard z padem z mikrofibry Koncentrat do czyszczenia okien
(1 x 20 ml) Ssawka
Kolor (wyliczeniowy) Żółty
Kolor (wyliczeniowy) Czarny
Zasilanie 100 - 240 / 50 - 60 (V/Hz)
Wymiary 120 x 280 x 320 mm
Waga 0.6
Pozostałe parametry Typ baterii: Litowo-jonowy akumulator

Parametry



Marka Kärcher

Maksymalna
szerokość ściągaczki

280

Kod produktu 1.633-212.0

Seria WV 2 Plus N

Maksymalny czas
pracy

35

Zbiornik wody brudnej 100

Czas ładowania
akumulatora

185

Waga 0.6

Maksymalna
wydajność
powierzchniowa

105

EAN 4054278645575

Stan Nowy

Waga produktu z
opakowaniem
jednostkowym

1.2

Zdjęcia
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