WV 2 Premium 10 Years Edition*EU

Už je to 10 rokov, čo čistič okien WV 2 umývaním vyčaruje žiarivé okná. K tomuto významnému jubileu pripravila naša spoločnosť Kärcher niečo mimoriadne - limitovanú 10 ročnú edíciu
WV 2 Premium. Táto limitovaná edícia v žlto-čiernom dizajne je naviac obdarená novým kovovým logom na sacej hubici a logom 10-teho výrocia na boku prístroja. Okrem toho táto edícia ponúka pracovnú dobu batérie 35 minút, čo je o 40% viac než u bežného čističa okien WV
2. Dodávaná so sprejovou fľašou s mikrofázovým návlekom na čistenie, čistiacim prostried-
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kom a vymeniteľnou úzkou sacou hubicou garantuje vysokú efektívnosť.

WV 2 Premium 10 Years Edition*EU

 2 hubice rôznej veľkosti
1.633-426.0

Objednávacie číslo

4054278331393
mm

280

Objem nádoby na špinavú vodu

100

Doba nabíjania batérie

185

Výdrž batérie

35

Čistiaci výkon na jedno nabitie akumulátora
Druh prúdu
V / Hz

cca 105 m² = 35 okien

Hmotnosť vrátane akumulátora

kg

0,6

Rozmery (d x š x v)

mm

120 × 280 × 320

220–240 / 50–60

Výbava
Čistič na sklo - koncentrát

1 x 20

Rozprašovacia fľaša s návlekom z
mikrovlákna
Návlek z mikrovlákna



Lítium-iónová batéria





Nabíjačka
Možnosť výmeny sacej hubice

 Štandardná výbava.

1x
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Pracovná šírka odsávacej hubice

WV 2 Premium 10 Years Edition*EU
1.633-426.0
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Objednávacie
číslo
Menge
Hubice

1 2.633-112.0

1

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

Návlek z mikrovlákna pre interiér

2 2.633-130.0

2

Návlek pre WV z mikrovlákna pre
exteriér

3 2.633-131.0

2

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.

Stierka, široká

4 2.633-005.0

2

Stierka, úzka

5 2.633-104.0

2

6 2.633-111.0

1

Sacia hubica (170 mm) pre WV 2



Stieracie návleky

Stierky
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

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

7 2.633-129.0

1

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.

8 2.633-006.0

1

Praktická bedrová taška na uchytenie vysávača okien ako aj

rozprašovacej fľaše.

Bedrová taška

 Štandardná výbava.

 Príslušenstvo na objednávku.
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Bedrová taška WV

