
Aspiratoare cu spalare
SE 4002

Aspiratoare cu spălare tip spray-extracţie pentru curăţarea de bază a covoarelor şi pardoselilor dure.

Dotare:
• Furtun de aspirare pulverizare

cu maner 2 m 35 mm
• 2 Pieces 0.5 m 35 mm
• Duza pulverizare EX cu ajutaj

pentru suprafetele dure
• Duză pulverizare EX cu ajutaj

pentru tapiţerie
• Clips
• Duza aspirare uscata Clips
• Duza pentru rosturi
• Duza pentru tapiterii
• Sac filtru din hartie 1 Pieces
• Filtru din materiale spumante
•
• Bara de protectie
• Maner confortabil de transport

3 in 1
• Pastrare accesorii pe aparat
• Sertare de depozitare piese

mici

Cod de comanda: 1.081-140.0

Date tehnice
Vacuum (mbar/kPa) 210/21

Debit aer (l/s) 70

 l 4-4

 W 1400-40

Cantitate pulverizare l/min 1

Presiune pulverizare (bar) 1

Cablu de racordare (m) 7,5

Greutate fara accesorii (kg) 7,8

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 441x386x480



Detalii

Descriere
Aspiratorul cu funcţie de spălare SE 4002 bazat pe un aspirator NT, obţine rezultate de curăţare excelent
pe suprafeţe textile şi materiale dure, ca de exemplu PVC, linoleum, piatră naturală şi plăci de gresie şi
ceramică. Aceste rezultate pot fi îmbunătăţite în continuare datorită tehnologiei cu duze. Cu ajutorul
acestei duze speciale se obţine o curăţare în adâncimea fibrelor iar vidul generat asigură accesibilitatea
suprafeţelor curăţate cu 50 % mai repede decât în cazul produselor concurente. Aparatul este utilizabil şi
ca aspirator ud/ uscat. Altfel decât predecesorul său (SE 4001) SE 4002 dispune de un sistem confortabil
2 în 1: adică furtunul de stropire/ Pulverizare este integrat pe furtunul de aspirare şi ţeava de aspirare. În
plus aparatul este echipat cu o duză de pulverizare pe mobilier tapiţat. Are de asemenea şi un rezervor
detaşabil şi rezistent la impact de apă curată, care poate fi ataşat de partea laterală a aparatului, prin
agăţare. Păstrarea specială a accesoriilor şi mânerul ergonomic cu funcţie de închidere permite o
manipulare simplificată.

Utilizare
• Mochete
• Tapiterie si mobila tapitata
• Trepte cu mocheta
• Saltele
• Tapițerii textile
• Scaune auto
•

Dotari si utilizari
Tehnologie inovativa duze
Reduce timpul de uscare cu 50%.

Rezervor de apa proaspata detasabil
Recipiet rezistent la socuri si transparent.

Carlig pentru cablu
Posibilitate de depozitare accesorii pe aparat
Depozitarea practica a tuturor accesoriilor.



Accesorii optionale

Duze
Duza spray - extractie pentru curatarea tapiteriei
Duza spray - extractie . Ideala pentru curatarea profunda a mobilierului tapitat si a
scaunelor de masina.
Cod de comanda 2.885-018.0

Duza de tapiterie cu lamele cu perii
Duze de tapiterie cu lamele cu peri pentru aspirarea scaunelor (de masina) si a
mobilierului tapitat ca de exemplu canapele, fotolii, pat si altele.
Cod de comanda 2.863-150.0

Duza de aspirare umeda si uscata comutabila cu varf de stationare
integrat
Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita pentru aspirarea
perfecta a murdariei. Adaptare usoara la murdaria umeda sau uscata folosing
comutatorul de picior. Pentru toate aspiratoarele universale Casa si gradina.
Cod de comanda 2.863-000.0

Duza lunga pentru spatii inguste
Duza pentru spatii inguste a fost reproiectata. Ideala pentru locurile greu
accesibile din interiorul masinii. Potrivit pentru toate aspiratoarele multifunctionale
de la Kärcher.
Cod de comanda 2.863-223.0

Duza de auto
Duza pentru curatarea usoara si rapida in interiorul vehiculelor de la scaune pana
la porbagaj.
Cod de comanda 2.863-145.0

Perie de aspirat cu peri tari
Perie de aspirat pentru o curatare completa a tapiteriei si suprafetelor de covoare
din masina. Murdaria uscata se indeparteaza usor datorita perilor stabili.
Cod de comanda 2.863-146.0



Duze
Perie de aspirat cu peri moi
Perie de aspirat cu peri foarte moi pentru o curatare blanda a suprafetelor
sensibile din masina ca de exemplu grila de bord sau consola centrala.
Cod de comanda 2.863-147.0

Duza pentru rosturi extra lunga (350 mm)
Duza pentru rosturi foarte lunga speciala pentru curatarea locurilor greu
accesibile precum rosturi, santuri, crapaturi si alte spatii inguste, ca de exemplu
intre perne, in buzunarele laterale a masinii sau intre perete si mobila.
Cod de comanda 2.863-144.0

Filtre
Sac de filtru din hartie
Sac de filtru din hartie in doua straturi cu performanta de filtrare excelenta. Sacii
se desting prin rezistenta mare la rupere si prin capacitatea de retentie a prafului
fin. Set de 5 bucati.
Cod de comanda 6.959-130.0

Filtru cartus
Filtrul cartus Kärcher permite atat aspirarea umeda cat si aspirarea uscata fara
schimb de filtre.
Cod de comanda 6.414-552.0

Seturi accesorii
Kit pentru casa
Kitul Home WD include o duza de aspirare uscata care poate fi schimbata si o
duza pentru tapiterie. Setul de accesorii practice este adecvat pentru toate
aspiratoarele multifunctionale Karcher pentru uz casnic.
Cod de comanda 2.863-002.0

Set de aspirare pentru uz casnic, 4 piese
Set de accesorii complex, potrivit pentru toate misiunile de curatare pentru uz
casnic. Pentru aspirarea podelei, aspirarea niselor, aspirarea tapizeriei si multe
altele.
Cod de comanda 2.638-510.0


