Το πιο γρήγορο καθάρισμα:
Το νέο επαναφορτιζμενο
σκουπάκι της Kärcher.

Ψίχουλα, χνούδια, σκνη, καθημεριν
καθάρισμα – κανένα πρβλημα:
Το νέο επαναφορτιζμενο σκουπάκι
καθαρίζει στη στιγμή.
Δε χρειάζεται πλέον να καταφεύγουμε κάθε μέρα στην
ηλεκτρική σκούπα: Το νέο επαναφορτιζμενο σκουπάκι Κ 55
καθαρίζει γρήγορα, άνετα και σε βάθος. Χωρίς καλώδια,
επαναφορτιζμενο είναι πάντοτε διαθέσιμο και εξαιτίας του
μικρού του βάρους είναι επίσης ιδιαίτερα εύχρηστο. Η
έξυπνη κατασκευή του, επιτρέπει το σκούπισμα κοντά στις
γωνίες έως 1 mm. Έτσι ξεχνάτε τη σκούπα και το φαράσι.

Καινοτομικές λειτουργίες για άψογο αποτέλεσμα
καθαρισμού:
Με μια κίνηση η βούρτσα αφαιρείται
προκειμένου να καθαριστεί ή να
αντικατασταθεί.

Η μπαταρία αφαιρείται και
φορτίζεται ξεχωριστά απ το
σκουπάκι. Στο διάστημα αυτ
μπορείτε να συνεχίσετε την
εργασία σας με την εφεδρική
μπαταρία.

Η Κ 55 σαρώνει σε λες τις
γωνίες και άκρες έως 1 mm
απσταση απ τον τοίχο.
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Οι ακαθαρσίες καταλήγουν μέσω της
βούρτσας στον κάδο, τίποτα δεν
επιστρέφει πίσω στο πάτωμα.
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Η εργονομική λαβή κάνει ευχάριστη
την εργασία καθαρισμού.

Ο ρυθμιζμενος τηλεσκοπικς
σωλήνας προσαρμζεται στο ύψος
του κάθε χρήστη.
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Καθαριτητα – εύκολα και
ξεκούραστα:
Το επαναφορτιζμενο σκουπάκι
σας λύνει τα χέρια.
Το επαναφορτιζμενο σκουπάκι σας βοηθά γρήγορα και
άνετα στον καθημεριν καθαρισμ του σπιτιού. Χάρη στη
φιλική προς το χρήστη χειρολαβή, το διακπτη ποδιού, τον
τηλεσκοπικ σωλήνα με την εξαιρετική δυναττητα κλίσης
και τη βελτιωμένη βούρτσα θα τα καταφέρετε με ευκολία
σε λες τις γωνίες ακμη και στα χαλιά.

Click

Εάν επιθυμείτε να κάνετε ένα
διάλειμμα, ο τηλεσκοπικς σωλήνας
χειρισμού του Κ 55 μπορεί να
ακινητοποιηθεί απλά σε κάθετη
θέση στάθμευσης.

Το Κ 55 καταλαμβάνει ελάχιστο
χώρο στη θέση αποθήκευσης στον
τοίχο μαζί με την ειδική θήκη του
φορτιστή και είναι πάντοτε
διαθέσιμο.

Ο μεγάλος κάδος συλλογής
απορριμμάτων μπορεί να αφαιρεθεί
απλά και εύκολα.

Με τη βοήθεια του εργονομικού
διακπτη ποδιού το επαναφορτιζμενο σκουπάκι ενεργοποιείται
και απενεργοποιείται εύκολα κάθε
στιγμή.
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Καθαρισμς με λα τα εξαρτήματα:
Ειδικά εξαρτήματα για το Κ 55.

Μικρ επαναφορτιζμενο σκουπάκι: μεγάλη ποικιλία
εφαρμογών. Μία σειρά απ εφευρετικά έξτρα κάνουν το
επαναφορτιζμενο σκουπάκι έναν απαραίτητο βοηθ για
τον καθαρισμ ολκληρου του σπιτιού.

Εφεδρική μπαταρία:
Για μεγαλύτερες χρονικά εργασίες
καθαρισμού συνίσταται η εφεδρική
μπαταρία, η οποία μπορεί να
φορτιστεί και εκτς του
μηχανήματος.

Ταχυφορτιστής:
Πρακτικς για συχνές χρήσεις:
Ο ταχυφορτιστής συντομεύει το
χρνο φρτισης του Κ 55 κατά το
ήμισυ.
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•

μη διαθέσιμο

•

K 50
4,8 V
20 λεπτά
500 ml
2 kg
220 x 280 x 86
64 dB/A
64 dB/A

K 55
4,8 V
30 λεπτά
500 ml
1,8 kg
260 x 300x 65
100 – 125 cm
56 dB/A
56 dB/A
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διαθέσιμο

Ειδικά εξαρτήματα για Κ 55
Μπαταρία
Συσκευή ταχείας φρτισης

Αρ. παραγγελίας 2.810-001
Αρ. παραγγελίας 2.810-004

Για περισστερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας:
Kärcher Α.Ε.Ε.
Νικηταρά 31-33 & Κωνσταντινουπλεως
13671 Αχαρναί
Τηλ.: ++30-210-2316153 (12 γραμμές)
Fax: ++30-210-2316159
sales@karcher.gr
www.karcher.gr
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Τεχνικά χαρακτηριστικά
Μπαταρία
Διάρκεια λειτουργίας
Χωρητικτητα κάδου
Βάρος
Διαστάσεις ΜxΠxΥ
Μήκος τηλεσκοπικού σωλήνα
Θρυβος σε χαλί
Θρυβος σε πλακάκια/ξύλο
Εξοπλισμς
Καθαρισμς ακμών και γωνιών
Βούρτσα με εγκοπή
Αποσπώμενη βούρτσα
Αποσπώμενη μπαταρία
Δυναττητα εξωτερικής φρτισης
Θέση στάθμευσης
Εξάρτημα ανάρτησης σε τοίχο

