
Aspirator pentru geamuri
WV 2 Plus

Dotare:
• Curatitor de geamuri,

concentrat 1 x 20 ml
•
• 280 mm
• Acumulatori li-ion
• incarcator acumulator

Cod de comanda: 1.633-301.0

Date tehnice
Latime de lucru duza de aspirare (mm) 280

Capacitate rezervor de apa murdara (ml) 100

Durata de incarcare acumulator 120

Durata de operare acumulator 25

Putere de curatare per incarcare acumulator 

Tensiune (V) 100-240

Frecventa (Hz) 50-60

Greutate (inclusiv acumulator) (kg) 0,6

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 120x280x320



Utilizare
• Toate suprafetele netede
• Ferestre
• Oglinzi
• Gresie si faianta
• Mese de sticla
• Sprchové stěny
•

Dotari si utilizari
Original
Calitate originala Kärcher de la inventatorul aspiratorului de geamuri.

Rezultat fara scurgeri si urme
Datorita aspirarii electronice a apei, urmele deranjante nu mai exista. Pentru geamuri curate,
stralucitoare.

Complet igienic
Golire rapida si simpla a rezervorului fara a intra in contact cu apa murdara.

Diverse aplicatii
Aspiratorul de geamuri poate fi folosit pe toate suprafetele netede cum ar fi faianta, oglinzi sau cuburi de
dus.



Accesorii optionale

Borseta
Borseta pentru WV
Borseta practica pentru sustinerea curatitorului pentru geamuri, precum si a
pulverizatorului.
Cod de comanda 2.633-006.0

Duze
Duza de aspirare, 170 mm
Cod de comanda 2.633-112.0

Lamele de aspiratie
Lamela de cauciuc, lata
Pentru schimbarea lamelelor de cauciuc ale curatitorului de geamuri WV. Pentru
o curatare fara urme a tuturor suprafetelor netede.
Cod de comanda 2.633-005.0

Lamela de cauciuc, ingusta
Pentru schimbarea lamelelor de cauciuc ale curatitorului de geamuri WV. Pentru
o curatare fara urme a tuturor suprafetelor netede.
Cod de comanda 2.633-104.0

Lavete de schimb
Husa din microfibra
Husa de sters din microfibre curata mizeria de pe toate suprafetele netede.
Cod de comanda 2.633-100.0



Prelungitoare
Set de prelungire pentru aspirator de geamuri
Cod de comanda 2.633-111.0

Sticla cu pulverizator

Cod de comanda 2.633-114.0

Surse de alimentare
Sursa de alimentare pentru WV
Sursa de alimentare pentru curatitorul de geamuri WV.
Cod de comanda 2.633-107.0


