SE 4001
Tepovač pro základní čištění kobercových a tvrdých podlah. Díky dodatečnému příslušenství
též použitelný jako vysavač pro vysávání suchých a mokrých nečistot.
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Inovativní nástřiková hubice
O 50 % rychleji pochůzné čištěné plochy.
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Rukojeť 3 v 1
Umožňuje pohodlnou přepravu jakož otevírání, zavírání,
vyprazdňování nádrže.




Vyjímatelná nádrž na čistou vodu
Snadno se doplňuje a vyprázdňuje,aniž by se musel otvírat stroj.
Nárazuvzdorná a průsvitná nádoba
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Hák na kabel
Úložný prostor na kabel
SE 4001, 1.081-130.0, 2020-03-06
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SE 4001
Objednací číslo

1.081-130.0

EAN kód

4039784254138

Množství vzduchu

l/s

70

Podtlak

mbar / kPa

210 / 21

Výkon čerpadla

W

40

Příkon turbína / čerpadlo

W

1400 / 40

Pracovní šířka

mm

230

Objem nádrže

l

18 / Plast

Nádrž na čistou / špinavou vodu

l

4

Jmenovitý průměr - příslušenství

mm

35

Druh proudu

V / Hz

220–240 / 50–60

Nástřikové množství

l/min

1

Nástřikový tlak

bar

1

Připojovací kabel

m

7,5

Hmotnost bez příslušenství

kg

7,8

Rozměry (D x Š x V)

mm

441 × 386 × 480

Nástřiková/sací hadice s rukojetí

m / mm

2 / 35

Komfortní držadlo 3 v 1



Sací trubky k nástřiku

kusy / m /
mm

2 × 0,5 / 35 / Plast

Uložení příslušenství na přístroji



Nástřiková/odsávací hubice s násadkou pro tvrdé plochy



Odkládací přihrádka na malé díly



Hubice pro vysávání mokrých/suchých
nečistot

Clips

Hubice pro vysávání suchých nečistot

Clips

Spárová hubice

normal

Vybavení



Hubice na čalounění
Papírový filtrační sáček
Pěnový filtr
Čistič na koberce RM 519 (100 ml)
Ochrana proti nárazu

 Obsaženo v objemu dodávky.

kusy

1
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Technické údaje

SE 4001
1.081-130.0

1

Objednací
číslo

Množství

Jmenovitá
světlost

Délka

Šířka

Cena

Hubice na čalounění

1 6.905-998.0
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Hubice na čalounění NW 35

 Obsaženo v objemu dodávky.

SE 4001
1.081-130.0
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2

3

Objednací
číslo

4

Menge

5

6

7

Cena

Hubice
Přepínatelná hubice pro vysávání
mokrých a suchých nečistot s
integrovaným držákem

1 2.863-000.0

Hubice na čištění čalounění (extrakční)
Autohubice

2 2.885-018.0

1 kusy

3 2.863-145.0

1 kusy

Extra dlouhá spárová hubice

4 2.863-306.0

1 kusy

1 kusy

Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot pro dokonalé odstranění špíny. Snadné a pohodlné přizpůsobení na druh nečistoty nožním spínačem. Pro všechny
multifunkční vysavače produktové řady Home & Garden.
Ručně vedená hubice pro extraktory. Ideální pro čištění
čalouněného nábytku a autosedadel do hloubky vláken.
Rychlé a snadné vysávání čalounění a kobercových ploch v
zavazadlovém prostoru a na podlaze aut.
Zcela přepracovaná extra dlouhá spárová hubice. Ideální pro
těžce dosažitelná místa v autě (např. meziprostory a spáry).
Vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home &
Garden.






Filtry
Papírové filtrační sáčky

5 6.959-130.0

5 kusy

Filtrační patrona

6 6.414-552.0

1 kusy

Hubice na koberce a čalounění

7 2.863-002.0

2 parts

 Obsaženo v objemu dodávky.



Dvouvrstvé papírové filtrační sáčky s vynikajícím filtračním
výkonem a odolností proti protržení.Objem dodávky: 5 papí- 
rových filtračních sáčků.
Filtrační patrona Kärcher umožňuje vysávání mokrých a

suchých nečistot bez výměny filtru.

Sady příslušenství
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Sada na čištění v domácnosti obsahuje podlahovou hubici a
hubici na čalounění. Praktická sada je vhodná především pro

všechny multifunkční vysavače z produktové řady Home &
Garden.

