WV 5 Premium

S akumulátorovým vysávačom na okná WV 5 Premium prináša Kärcher, vynálezca akumulátorového vysávača na okná, na trh stroj, ktorý ďalej vylepšuje jednoduché čistenie bez šmúh a
kvapkania. Nový vysávač na okná WV 5 Premium je vybavený systémom výmeny batérií a
vďaka druhej batérii (nepatrí do štandardnej výbavy) umožňuje čistenie okien bez prerušovania v nekonečnej slučke. Vďaka mäkkému komponentu na rukoväti je WV 5 ešte šikovnejší a
ergonomickejší ako jeho predchodcovia. Múdra kombinácia sprejovej fľaše a stierky zaručuje
maximálne efektívne čistenie a žiarivo čisté okná – bezo zvyškov. WV 5 Premium má navyše
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v balení úzku hubicu pre čistenie menších plôch.

WV 5 Premium

 Vyberateľný akumulátor
 2 hubice rôznej veľkosti
 Pogumovanie rukoväte
1.633-453.0

Objednávacie číslo

4054278241890
mm

280

Objem nádoby na špinavú vodu

100

Doba nabíjania batérie

185

Výdrž batérie

35

Čistiaci výkon na jedno nabitie akumulátora
Napätie
V

cca 105 m² = 35 okien

Frekvencia

Hz

50–60

Hmotnosť vrátane akumulátora

kg

0,7

100–240

Výbava
Čistič na sklo - koncentrát

1 x 20

Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým
návlekom na čistenie
Vyberateľná lítium-iónová batéria



Nabíjačka
Možnosť výmeny sacej hubice

 Štandardná výbava.
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Pracovná šírka odsávacej hubice

WV 5 Premium
1.633-453.0
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Objednávacie
číslo
Prívody energie

1 2.633-107.0

Náhradný sieťový adaptér EU na nabíjanie vysávača na
okná Kärcher WV. Hodí sa pre všetky typy vysávačov okien 
Kärcher W.

2 2.633-112.0

170 mm sacia hubica pre vysávač na okná WV 2. Obzvlášť
vhodná pre menšie okná.

Návlek z mikrovlákna pre interiér

3 2.633-130.0

Návlek pre WV z mikrovlákna pre
exteriér

4 2.633-131.0

Návlek z mikrovlákna pre vnútorné hladké plochy na optimálne odstraňovanie špiny pre sprejové fľaše Extra a Štan- 
dard. 2 kusy návlekov v balení.
Ideálny na vonkajšie sklá: Návlek na suchý zips pre sprejové
fľaše Extra a Štandard. 2 kusy návlekov v balení, vrátane

škrabky na odstraňovanie priľnutých nečistôt.

Sieťový adaptér WV

Hubice
Sacia hubica (170 mm) pre WV 2



Stieracie návleky

Nabíjacie stanice
Nabíjacia stanica a náhradná batéria pre WV 5
Nabíjacia stanica pre WV5

5 2.633-116.0
6 2.633-125.0

Súprava sa skladá z nabíjacej stanice a náhradnej batérie

pre akumulátorový vysávač na okná WV 5.
Nabíjacia stanica pre akumulátorový vysávač na okná WV 5. 

Stierky
Stierka, široká

7 2.633-005.0

Stierka, úzka

8 2.633-104.0

Na výmenu stierok aku vysávačov na okná. Pre čistotu bez
šmúh na všetkých hladkých povrchoch - bez kvapkajúcej
vody.




Predlžovacie trubice
Predlžovacia súprava pre akumulátorový čistič okien WV

9 2.633-111.0

Predlžovacia súprava pre akumulátorový čistič okien Kärcher WV. S 2 teleskopickými tyčami, jedna pre uchytenie
čističa WV, druhá pre upevnenie utierky z mikrovlákna.
Ideálne pre veľké a vysoké okná.



Sprejová fľaša
Súprava so sprejovou fľašou Extra

10 2.633-129.0

Nová súprava so sprejovou fľašou Extra obsahuje mikrovláknový návlek, nadstavec na stieranie s nastaviteľnou

šírkou, škrabku na priľnuté nečistoty a 20 ml koncentrátu na
čistenie okien.

11 2.633-006.0

Praktická bedrová taška na uchytenie vysávača okien ako aj

rozprašovacej fľaše.

12 2.633-123.0

Čistenie bez konca: Vďaka náhradnej batérii pre akumuláto
rový vysávač WV 5 je to možné.

Bedrová taška
Bedrová taška WV

Náhradná batéria pre WV 5

 Štandardná výbava.

 Príslušenstvo na objednávku.
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Náhradné batérie

