VC 2
Ideální pro praktické čištění bytů a menších domů: kompaktní vysavač VC 2 s filtračním
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Snadno ovladatelný systém filtračních sáčků
Snadná likvidace
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Odnímatelná podlahová hubice



Uložení příslušenství
Příslušenství lze uložit v přístroji.

Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých
prostor v domu

Bez kontaktu s nečistotami
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Hygienický HEPA filtr
Filtruje spolehlivě nejjemnější nečistoty jako např. pyly a jiné
částečky způsobující alergie

To znamená,že trysky jsou vždy po ruce



Čistý odpadní vzduch - pro zdravé klima bydlení

VC 2, 1.198-105.0, 2020-03-06

sáčkem.

VC 2

 Snadno vyjímatelný fitralční šáček
 HEPA-filtr (EN 1822:1998)
 Velmi tichý

Technické údaje
Objednací číslo

1.198-105.0

EAN kód

4054278206714

Příkon

W

700

Akční rádius

m

7,5

Kapacita filtračního sáčku

l

2,8

Hladina akustického výkonu

dB

76

Druh proudu

V / Hz

220–240 / 50–60

Hmotnost bez příslušenství

kg

5,1

Rozměry (D x Š x V)

mm

435 × 288 × 249

m

1,5 / s ohnutou rukojetí

Sací hadice
Teleskopická sací trubka
Přepínatelná hubice na suché nečistoty
HEPA 12 filtr (EN1822:1998)
Automatické navíjení kabelu
Praktická parkovací pozice
Spárová hubice
Podlahová hubice
Štětec na nábytek
Příslušenství na sací trubce

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Vybavení

VC 2
1.198-105.0
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Objednací
číslo
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Menge
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Cena

Filtry
HEPA 13- hygienický filtr

1 2.863-237.0

1 kusy

Sada vliesových filtračních sáčků

2 2.863-236.0

5 kusy

Hygienický filtr HEPA (EN 1822: 1998) pro vysavač Kärcher
VC 2 zadrží spolehlivě nejjemnější nečistoty jako například 
pyly a částečky vyvolávající alergie. Ideální pro alergiky.
Vliesový filtrační sáček s praktickým uzavíracím systémem
pro hygienické vyjímání zcela bez kontaktu s nečistotami.

Vhodný pro vysavač Kärcher VC 2.

Sady příslušenství
Sada VC Cleaning

3 2.863-255.0

Bohatá sada příslušenství VC rozšiřuje oblast použití vysavačů Kärcher VC 2 a VC 3. Tak je čištění ještě snazší - a
práce se stává potěšením.



Hubice
Hubice na parkety

4 2.863-260.0

1 kusy

Turbokartáč

5 4.130-177.0

1 kusy

Hubice na matrace

6 6.906-755.0

1 kusy

Turbo sací hubice na čalounění

7 2.903-001.0

1 kusy
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 Obsaženo v objemu dodávky.

Hubice na parkety firmy Kärcher s měkkými štětinami pro
šetrné čištění parket a jiných citlivých tvrdých podlah.
Silné kartáčování díky výkonnému turbínovému pohonu.
Bez přepnutí univerzálně použitelný na tvrdých a textilních
podlahách.NW 35
K pohodlnému a výkonnému čištění matrací a těžce přístupných meziprostor v posteli a okolo ní.
Praktická hubice vybavená rotujícím kartáčem poháněným
vzduchem. Čistí čalounění, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. Ideální k odstranění zvířecích chlupů. Prac.
Šířka 160 mm.

