WV 5 Plus N
Najnowszy model myjki do okien Kärcher. Poręczne urządzenie do mycia okien bez smug, zacieków na parapetach i brudnych rąk. W zestawie dodatkowa ssawka 170 mm.
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Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymiany
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Komfortowe czyszczenie okien
Możliwość regulacji dystansu ssawki od krawędzi okna zapobiega
powstawaniu zacieków tuż przy framudze.

Komfortowy uchwyt ze wskaźnikiem naładowania baterii
Pokryty gumową powłoką, ergonomicznie wyprofilowany uchwyt
dobrze i pewnie leży w dłoni.

Bateria może być łatwo zdemontowana. Opcjonalna bateria zamienna
umożliwia czyszczenie okien bez przerw na ładowanie.
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3 diody LED pokazujące aktualny stan naładowania baterii

Ssawka
Wybierz szeroką lub wąską ssawkę w zależności od rozmiaru czyszczonej powierzchni.
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WV 5 Plus N

 Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymiany
 2 różne rozmiary ssawek
 Miękki uchwyt

Dane techniczne
Numer katalogowy

1.633-453.0

Kod EAN

4054278241890

Szerokość ssawki

mm

280

Szerokość ssawki wąskiej

mm

170

Pojemność zbiornika brudnej wody

ml

100

Czas pracy na 1 ładowaniu baterii

min.

35

Czas ładowania baterii

min.

185
Około 105 m² = 35 okien

Wydajność powierzchniowa na 1
ładowanie
Natężenie

V / Hz

100 – 240 / 50 – 60

Ciężar z akumulatorem

kg

0,7

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

125 × 280 × 325

Wyposażenie standardowe
Koncentrat do czyszczenia okien (1 x
20 ml)



Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry



Ładowarka




Ssawka

 Objęte dostawą.
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Wymienna bateria litowo-jonowa

Typ baterii

WV 5 PLUS N
1.633-453.0
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Numer katalogowy
Ilość

5

6

Cena

7

Opis

Ładowarki

1 2.633-107.0

1 szt.

Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.



2 2.633-112.0

1 szt.

Wąska ssawka z gumowymi listwami do nowych myjek do
okien WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien,
małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.



3 2.633-116.0

1 szt.

4 2.633-125.0

1 szt.

Listwa zbierająca - 280 mm (2 szt.)

5 2.633-005.0

2 szt.

Zamienne, gumowe listwy zbierające do myjek do okien WV. 

Listwa zbierająca - 170 mm (2 szt.)

6 2.633-104.0

2 szt.



7 2.633-129.0

1 szt.

Pad z mikrofibry do użytku
wewnątrz

8 2.633-130.0

2 szt.

Pad z mikrofibry do użytku na
zewnątrz

9 2.633-131.0

2 szt.

Zestaw lanc teleskopowych do
myjki do okien WV i pada do okien
KV 4
Wymienne akumulatory

10 2.633-144.0

1 szt.

Zestaw teleskopowych lanc do myjki do okien WV i KV 4
Vibrapad do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. 
Lance o długości 0,6 m można wydłużyć do 1,5 m.

Wymienna bateria do WV 5

11 2.633-123.0

1 szt.

Dodatkowa bateria do WV 5 umożliwia nieograniczone
pojemnością baterii czyszczenie okien. W przypadku wyczerpania jednej baterii zakładamy drugą i kontynuujemy
czyszczenie.

Ładowarka do myjki do okien WV
Ssawki
Ssawka 170 mm do nowych myjek
do okien
Stacje do ładowania baterii
Stacja do ładowania baterii WV 5 +
wymienna bateria
Stacja do ładowania baterii WV 5

Zestaw składa się ze stacji do ładowania baterii oraz z
wymiennej baterii.
Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie
podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest
urządzenie, a następnie bateria.




Listwy zbierające

Butelka ze spryskiwaczem
Spryskiwacz - zestaw Extra

Zestaw zawierający spryskiwacz, pad z mikrofibry z
zapięciem na rzepy, skrobaczkę do uciążliwych zabrudzeń
oraz 20 ml koncentratu środka do mycia szkła.



Ściereczki wymienne
Pad z mikrofibry przeznaczony do mycia wewnątrz domu,
posiada specjalne zapięcia na rzepy które ułatwiają pracę ze 
spryskiwaczami do WV.
Pad z mikrofibry, dzięki zwiększonej liczbie chłonnych
włókien, doskonale sprawdzi się w myciu okien od

zewnątrz. Posiada zapięcia na rzepy do spryskiwaczy WV
oraz skrobaczkę do wyjątkowo uporczywych zabrudzeń.

Zestawy przedłużające

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.



