VC 3
Ušetří výměnu a dokupování filtračních sáčků: Bezsáčkový vysavač VC 3 Premium s vícestup-
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Vícestupňová filtrační technologie
Šetří drahé dokupování a obtěžující vyměňování filtračních sáčků
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Odnímatelná podlahová hubice



Hygienický HEPA filtr
Filtruje spolehlivě nejjemnější nečistoty jako např. pyly a jiné
Čistý odpadní vzduch - pro zdravé klima bydlení

Možnost nasazení dalšího příslušenství pro ideální čištění veškerých
prostor v domu

Nádobu na nečistoty lze jednoduše vymýt vodou

částečky způsobující alergie
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Parkovací poloha
Rychlé a bezpečné odložení přístroje při přerušení práce
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ňovým filtračním systémem a průhlednou, vymývatelnou nádobou na nečistoty.

VC 3

 Vyjímatelná nádoba na nečistoty
 Nepotřebuje filtrační sáčky
 HEPA-filtr (EN 1822:1998)

Technické údaje
Objednací číslo

1.198-125.0

EAN kód

4054278206738

Příkon

W

700

Akční rádius

m

7,5

Objem nádoby na nečistoty

l

0,9

Hladina akustického výkonu

dB

76

Druh proudu

V / Hz

220–240 / 50–60

Hmotnost bez příslušenství

kg

4,4

Rozměry (D x Š x V)

mm

388 × 269 × 334

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

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Vybavení

VC 3
1.198-125.0
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Objednací
číslo

4

Menge

5
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Cena

Filtry
HEPA 13- hygienický filtr

1 2.863-238.0

1 kusy

Hygienický filtr HEPA (EN 1822: 1998) pro vysavač Kärcher
VC 3 zadrží bezpečně a spolehlivě nejjemnější nečistoty jako

napříklady pyly a částečky vyvolávající alergie. Ideální pro
alergiky.

Sady příslušenství
Sada VC Cleaning

2 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

3 2.863-260.0

1 kusy

Turbokartáč

4 4.130-177.0

1 kusy

Hubice na matrace

5 6.906-755.0

1 kusy

Turbo sací hubice na čalounění

6 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.

