WD 5 Premium
WD 5 Premium je efektivní multifunkční vysavač s extrémně vysokým sacím výkonem, nádrží
z ušlechtilé oceli o objemu 25 l, plochým skládaným filtrem v odnímatelné kazetě, funkcí čištění filtru a fukaru.
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Patentovaná technika odnímání filtru
Jednuduché a bleskové vyjmutí filtru vyklopením filtrační kazety zcela bez kontaktu s nečistotami.
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Odnímatelná rukojeť
Nabízí možnost nasazení nejrůznějších hubic přímo na sací hadici.
Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.

Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.

Nově vyvinutá podlahová hubice a sací hadice
Pro dosažení nejlepších výsledků čištění bez ohledu na to, zda se
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jedná o suchou nebo mokrou, jemnou nebo hrubou nečistotu.
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Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.

Vynikající čištění filtru
Silné impulzivní nárazy vzduchu přepraví stisknutím tlačítka
nečistoty z filtru do nádrže na nečistoty.



Sací výkon je rychle obnoven.
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WD 5 Premium

 Vyjímatelná kazeta filtru s plochým skládaným filtrem
 Čištění filtru stisknutím tlačítka
 Nově vyvinuté příslušenství pro nejlepší výsledek čištění

Technické údaje
Objednací číslo

1.348-230.0

EAN kód

4039784916531

Skutečný sací výkon*

Air Watt

240

Spotřeba energie

W

1100

Objem nádrže

l

25

Jmenovitý průměr - příslušenství

mm

35

Připojovací kabel

m

5

Druh proudu

V / Hz

220–240 / 50–60

Hmotnost

kg

8,7

Rozměry (D x Š x V)

mm

418 × 382 × 652

m / mm

2,2 / 35

Ochrana proti nárazu





Uložení příslušenství



2 × 0,5 / 35 / Plast

Hák na kabel



ve vyjímatelné filtrační kazetě

Úložný prostor pro drobné předměty



Vybavení
Sací hadice
Odnímatelná rukojeť s ochranou proti
elektrostat. náboji
Sací trubky

kusy / m /
mm

Plochý skládaný filtr
Vliesový filtrační sáček

kusy



Spárová hubice
Sací trubka na hrubé nečistoty
Funkce čištění filtru
Funkce fukaru
Parkovací poloha
Komfortní držadlo 3 v 1

 Obsaženo v objemu dodávky.
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m / mm

–





* Měřeno na sacích trubkách dle normované měřicí metody IEC 60312.
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Ušlechtilá ocel

Materiál nádrže

WD 5 PREMIUM
1.348-230.0
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Objednací
číslo

Menge

Cena

Filtry
Plochý skládaný filtr pro WD 4/5/6

1 2.863-005.0

1 kusy

Vliesové filtrační sáčky pro WD
4/5/6

2 2.863-006.0

4 kusy

Přepínatelná hubice pro vysávání
mokrých a suchých nečistot s
integrovaným držákem

3 2.863-000.0

1 kusy

Autohubice

4 2.863-145.0

1 kusy

Extra dlouhá spárová hubice

5 2.863-306.0

1 kusy

6 2.863-220.0

4 parts

Plochý skládaný filtr pro multifunkční vysavače Home &
Garden řady WD 4/5/6 pro vysávání mokrých a suchých

nečistot bez výměny filtru.
Vliesové sáčky extrémně odolné proti roztržení, vysoký
stupeň odlučování prachu. Znatelně delší vysávání než

papírové filtrační sáčky. Pro multifunkční vysavače Home &
Garden řady WD 4/5/6.

Hubice
Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot pro dokonalé odstranění špíny. Snadné a pohodlné při
způsobení na druh nečistoty nožním spínačem. Pro všechny
multifunkční vysavače produktové řady Home & Garden.
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.

Sady příslušenství

Kartáče

Hubice na koberce a čalounění

Sací sada pro elektronářadí

sada na čistění automobilů

7 2.863-221.0

2 parts

8 2.863-002.0

2 parts

9 2.863-112.0

10 2.863-304.0

2 parts

6 parts

S renovační sadou efektivně odstraníte hrubé nečistoty i
jemný prach. Vhodná pro multifunkční vysavače Kärcher
Home & Garden řady MV 5 až MV 6, WD 5 až WD 6 a WD
7.000 až WD 7.999.
Sada vysávacích štětců umožňuje důkladné a šetrné čištění
palubních desek, koberečků, čalouněných povrchů atd. Pro
všechny multifunkční vysavače Kärcher Home & Garden.
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.
1m dlouhá, extra tenká, flexibilní hadice s propojovacím
kusem k připojení elektronářadí na multifunkční vysavače
(verze s elektrozásuvkou). Prach a špína jsou ihned při svém
vzniku odsáty.
Optimalizovaná sada na čištění interiérů vozidel pro čištění
aut bez chybičky: od palubní desky přes sedačky, čalounění,
koberečky, spáry a meziprostory až po zavazadlový prostor.











Speciální použití
Filtr na hrubé nečistoty a popel
Basic

11 2.863-139.0

Filtr na hrubé nečistoty a popel
Premium

12 2.863-161.0

Lapač prachu při vrtání

13 2.863-234.0

Hadice prodloužení balené 3,5m

Prodlužovací sací trubka, NW 35

 Obsaženo v objemu dodávky.

14 2.863-305.0

15 2.863-308.0



Hrubý filtr na nečistoty/popel pro čištění krbů,kachlových
kamen,grilů,saunových pecí atd.,jakož i odstraňování
hrubých nečistot.
Prémiový hrubý filtr na nečistoty/ popel s jemným filtrem
vhodný pro čištění krbů,kachlových kamen,grilů,suanových
pecí atd.,jakož i odstraňovaní hrubých nečistot.
Nové příslušenství pro naše multifunkční vysavače WD 2-6
umožňuje bezpečné a bezprašné vrtání na všech běžných
stěnách a stropech. Prach z vrtání se odsává přímo na vrtaném otvoru.
3,5 m dlouhé prodloužení sací hadice je vhodné pro všechny
multifunkční vysavače Kärcher z oblasti Home & Garden a
zajistí větší akční rádius a více svobody pohybu.
K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve
vysokých místnostech, jmenovitý průměr 35.
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Sada na hrubé nečistoty

