VC 5
Ruční vysavač VC 5 bez filtračního sáčku lze bez problémů uložit i v malém prostoru a přesto
důkladně čistí jako běžný vysavač.

1




2

2

Plně teleskopická sací trubka
Stisknutím tlačítka lze přístroj zmenšit o polovinu
Dokonalé uložení i na nejmenším prostoru

Přepínatelná hubice na vysávání suchých nečistot s flexibilním kloubem
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Vynikající výkon čištění jako u velkých vysavačů
Velmi dobrá obratnost čištění pod a kolem nábytku
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Třístupňový filtrační systém bez filtračních sáčků
Bez nutného dokupování filtračních sáčků
Spolehlivé uložení nečistot v přístroji

Dvojitá funkce čištění filtru
Automatické čištění filtru při otevření víka filtru
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VC 5

 Filtrační systém bez použití filtračních sáčků s integrovaným
čištěním filtru

 Magnetická parkovací poloha

Technické údaje
Objednací číslo

1.349-100.0

EAN kód

4054278184357

Příkon

W

500

Výkon čištění na jedno naplnění filtru

m²

150

Rozměry v parkovací poloze

mm

182 × 261 × 621

Rozměry v zajetém stavu

mm

182 × 261 × 1234

Délka kabelu

m

7,5

Přepínatelná hubice na suché nečistoty

s flexibilním kloubem

Odnímatelná filtrační kazeta

s hlavním filtrem s dlouhou životností

Funkce čištění filtru

pro hlavní filtr s dlouhou životností

HEPA filtr

HEPA-filtr (EN 1822:1998)

Parkovací poloha

s magnetem

Regulace výkonu

se 4 výkonnostními stupni

Hubice na čalounění
Vložka softgrip na rukojeti




2 háky na kabel

s funkcí rychlého sejmutí

Teleskopická sací trubka



 Obsaženo v objemu dodávky.
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Vybavení

VC 5
1.349-100.0
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Objednací
číslo

4

Menge

5

6

Cena

Filtry
HEPA-hygienický filtr

Dlouhodobý filtr

1 2.863-240.0

1 kusy

2 2.863-239.0

1 kusy

3 2.863-242.0

1 kusy

Díky hygienickému filtru HEPA (EN 1822:1998) je výstupní
vzduch vysavače čistší než okolní vzduch. Doporučujeme
každoroční výměnu.
Dlouhodobý filtr vysavače VC 5 spolehlivě zadrží jemný
prach. Díky umístění ve filtrační kazetě se snadno vyjímá a
čistí.




Hubice

Hubice na matrace

4 6.906-755.0

1 kusy

Turbo sací hubice na čalounění

5 2.903-001.0

1 kusy

Štětec na nábytek

 Obsaženo v objemu dodávky.

6 2.863-241.0

1 kusy

Šetrná, s lehkým chodem a obratná: Parketová hubice Kärcher pro kompaktní vysavač VC 5 bez sáčků. S měkkými
přírodními štětinami pro šetrné čištění citlivých tvrdých
podlah.
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.
Štětec na nábytek z měkkých štětin odstraní jemně prach na
všech regálech, lampách, citlivém povrchu a elektronických
přístrojích.
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Parketová hubice VC 5

