Mokro-suché vysávače

Či je špina mokrá alebo suchá, hrubá alebo jemná – pre mokro-suché vysávače Kärcher to
nie je žiaden rozdiel. Mnohostranné stroje sú univerzálne použiteľné a sú zárukou nekompromisnej čistoty.
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Performance Line
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Comfort Line

1 Performance Line
Nepretržité vysávanie suchej a mokrej špiny s konštantne
vysokým sacím výkonom aj pri najnáročnejších aplikáciách – Performance Line to umožňuje. Jedinečný na trhu
Čistenie filtra ExPress zabezpečuje konštantne vysoký sací
výkon bez prerušenia práce. Ľubovoľné striedanie suchého
a mokrého vysávania bez prerušenia práce umožňuje len
technológia plochého skladaného filtra firmy Kärcher. Pre
intenzívne vysávanie odporúčame strednú a top triedu
s čistením filtra ExPress a výkonom do 1 800 W. Takto
možno efektívne a rýchlo vyriešiť aj najťažšie úlohy čistenia.
2

Comfort Line
Meno je program: Stroje Kärcher Comfort Line presvedčujú silným výkonom spojeným s vynikajúcim pracovným
komfortom. Rozsiahla ponuka strojov od jednoduchých až
po špičkovú triedu pre potreby každého – a pre každého
používateľa sa ponúka ideálne riešenie pre všetky malé
a veľké výzvy všedného dňa. Podľa stupňa vybavenia ide
každá práca od ruky vďaka praktickým detailom, ako automatické navíjanie kábla, inovačné ukladanie hadice a príslušenstva, parkovacia poloha a čistenie filtra Kärcher Efficient.

3 Čistenie filtra Kärcher
Vďaka vynikajúcemu čisteniu filtra Kärcher sa nárazmi
vzduchu rýchlo a efektívne čistí filter s nanesenou
nanovrstvou. Používateľ tak ušetrí cenný čas, neprichádza
do kontaktu so špinou a sací výkon je konštantný. Nová
a exkluzívna funkcia strojov Kärcher radu Performance
Line: Čistenie filtra ExPress pre maximálny používateľský
komfort.
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Čistenie v domácnosti

Mokro-suché vysávače pre každý prípad.

Mokro-suché vysávače

Čistenie v domácnosti

Základná trieda Comfort Line – kompaktná, praktická,
mnohostranná.
Nová základná trieda presviedča novou výbavou, ktorá dosahuje štandard vysokej triedy.
Okrem iného sem patrí funkcia fúkania, väčšia nádoba a komfortná parkovacia poloha pre
pohodlné odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice. Špeciálny patrónový ﬁlter, ktorý patrí
k štandardnej výbave iba v Kärcheri, umožňuje vysávanie suchých a mokrých hmôt bez výmeny ﬁltra.

Komfortný a šetriaci čas
Je jedno, či ide o kvapaliny
alebo suchú špinu – špeciálny patrónový filter umožňuje
striedanie mokrého a suchého vysávania bez výmeny filtra.

WD 2.200

WD 3.200

WD 3.300 M

WD 3.500 P

 Penový ﬁlter
 Praktické odkla-

 Funkcia vyfuko-

 Funkcia vyfuko-

 Zásuvka s auto-

vania
 Parkovacia
poloha

vania
 Parkovacia
poloha

matickým zapínaním a vypínaním
na použitie
s elektronáradím
 Funkcia vyfukovania
 Parkovacia
poloha

danie príslušenstva na zariadení

Výbava
Sacia hadica

1,9 m

2m

2m

2m

Sacie trubice 2 x 0,5 m

plast

plast

plast

plast

Mokro-suchá sacia hubica

klipy

klipy

Štrbinová hubica
Filtračné vrecko


papier


papier

klipy s 2 gumenými
a 2 štetinovými
lištami

papier

klipy s 2 gumenými
a 2 štetinovými
lištami

papier

Patrónový ﬁlter

–

štandardný

štandardný

štandardný

Funkcia vyfukovania

–







Parkovacia poloha

–







Technické údaje
Max. príkon

W

1 200

1 400

1 400

1 400

Vákuum

mbar

200

210

210

210

Prietok vzduchu

l/s

65

68

68

68

Nádoba

l

12, plast

17, plast

17, ušľach. oceľ

17, plast

Pripájací kábel

m

4

4

4

4

Priemer príslušenstvo

mm

35

35

35

35

Hmotnosť

kg

4,6

5,4

5,8

5,7

Rozmery (d x š x v)

mm

370x340x430

390x340x505

390x340x520

390x340x505

1.629-550

1.629-600

1.629-650

1.629-682

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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Mokro-suché vysávače

Výkon max. do 1 600 W a vybavené mnohými novými vlastnosťami produktov z komfortnej
triedy – pre vyššiu efektivitu a úsporu času: automatické navíjanie kábla už pri WD 4.200,
nový systém odkladania sacej hadice s úsporou miesta, praktická parkovacia poloha pre
prestávky v práci, patentované držadlo 3 v 1 pri WD 5.200 M ako aj väčšie nádoby a nový,
plochý patrónový ﬁlter pre väčší objem pri vysávaní mokrých hmôt.

WD 4.200

WD 5.200 M

 Automatické rolovanie kábla
 Funkcia vyfukovania
 Odkladanie hadíc

 Komfortné držadlo 3 v 1
 Funkcia vyfukovania
 Odkladanie hadíc

2,2 m

2,2 m

plast

plast

klipy s 2 gumenými a
2 štetinovými lištami

klipy s 2 gumenými a
2 štetinovými lištami


papier


papier

štandardný

štandardný









1 400

1 600

210

220

68

75

25, plast

25, ušľach. oceľ

5

5

35

35

7,5

8,1

450x375x600

450x375x600

1.347-700

1.347-800

Trojnásobne dobré
Exkluzívne držadlo 3
v 1 umožňuje pohodlné prenášanie zariadenia ako aj
otváranie, zatváranie
a vyprázdňovanie nádoby.

Flexibilné a bezprašné
Zásuvka so zapínacou a vypínacou automatikou pri
WD 5.200 MP a WD 5.600
MP. Pri pripojení elektrického
náradia možno prach odsávať
už pri jeho vzniku. Hadica pre
náradie dodáva dodatočnú
flexibilitu.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 80–85.
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Čistenie v domácnosti

Stredná trieda Comfort Line – silný partner proti špine.

Mokro-suché vysávače

Čistenie v domácnosti

Stredná trieda Comfort Line – pre pohodovú prácu.
Žiaden kontakt s prachom a plný sací výkon v priebehu niekoľkých sekúnd – v komfortnej
triede preberá čistenie ﬁltra automatický oklep ﬁltra a umožňuje výrazne efektívnejšiu a pohodlnejšiu prácu. Taktiež novinka a iba v Kärcheri: patrónový ﬁlter s nanovrstvou. Pre ešte
vyšší trvalý sací výkon a vyššie pohlcovanie prachu aj pri najjemnejšom prachu. S maximálnym výkonom do 1 800 W a mnohými novými súčasťami výbavy ľahko zvládnete aj veľké
výzvy.

Ako odfúknuté
Všade tam, kde vysávanie
nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania od
modelu WD 3.200. Tak
napríklad bez námahy
odstránite lístie zo štrku.

WD 5.300

WD 5.400

 Automatický oklep ﬁltra
 Patrónový ﬁlter s nanovrstvou
 Praktické odkladanie hadice a prí-

 Turbovac s 1 800 W
 Praktické odkladanie hadice a príslušenstva

slušenstva

Výbava
Sacia hadica (35 mm/60 mm)

2,2 m/–

2,2 m/–

Sacie trubice 2 x 0,5 m (35 mm/60 mm)

ušľach. oceľ/–

plast/–

Mokro-suchá sacia hubica/hubica na
veľké nečistoty

prepínateľná/–

prepínateľná/–

Štrbinová hubica
Filtračné vrecko


Papier


Papier

Patrónový ﬁlter

s nanovrstvou

štandardný

Funkcia vyfukovania





Parkovacia poloha



Automatický oklep ﬁltra




–

Odkladanie hadíc





Technické údaje
Max. príkon

W

1 600

1 800

Vákuum

mbar

220

230

Prietok vzduchu

l/s

75

80

Nádoba

l

25, plast

25, plast

Pripájací kábel

m

6

6

Priemer príslušenstvo

mm

35

35

Hmotnosť

kg

7,9

8,5

Rozmery (d x š x v)

mm

450x375x600

450x375x600

1.347-830

1.347-850

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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Mokro-suché vysávače

Pre každý prípad optimálne vybavené: naše top zariadenia s výborným maximálnym výkonom do 1 800 W, veľkou nádobou s objemom 30 l a vynikajúcim automatickým oklepom
ﬁltra presviedčajú špičkovým sacím výkonom, špičkovým pohodlím pri práci a enormnou
rôznorodosťou využitia. Či ide veľké množstvá jemného prachu, zažratú hrubú špinu alebo
celé litre vody – so zariadeniami top triedy hravo zvládnete všetky malé aj veľké úlohy. Mimochodom: Iba Kärcher ponúka zariadenia s takým vysokým stupňom výbavy.

NOVINKA

WD 5.500 M

WD 5.600 MP











Automatický oklep ﬁltra
Automatické navíjanie kábla
Patrónový ﬁlter s nanovrstvou
Skrutka na vypúšťanie vody

2,2 m/–

Automatické čistenie ﬁltra
Automatické navíjanie kábla
Skrutka na vypúšťanie vody
Zásuvka so zapínacou a vypínacou automatikou na použitie s elektrickým náradím,
vrát. 1 m ﬂexibilnej hadice pre náradie
 Regulácia výkonu

2,2 m/2 m

ušľach. oceľ/–

ušľach. oceľ/plast

prepínateľná/–

prepínateľná/


Papier


Papier

s nanovrstvou

s nanovrstvou

















1 800

1 800

230

230

80

80

30, ušľach. oceľ

30, ušľach. oceľ

6

6

35

35/60

9,0

9,3

450x375x650

450 x375x650

1.347-900

1.347-922

To dokáže iba Kärcher
Špeciálny patrónový filter je
vhodný aj na mokré vysávanie. Nie je potrebná výmena
filtra, čím sa ušetrí veľa času.
Spolu s veľkou nádobou
vzniká výrazne vyšší objem
mokro/suchého vysávania.

Vysávanie bez konca
Komfortná práca: žiadne
stále prerušovania vďaka
veľkej 30 l nádobe. Praktická
vypúšťacia skrutka šetrí čas
a silu.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 80–85.
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Čistenie v domácnosti

Top trieda Comfort Line – pre vysoké nároky.

Mokro-suché vysávače

Čistenie v domácnosti

Performance Line – konštantne vysoký sací výkon.
To umožňuje len Kärcher: Čistenie ﬁltra ExPress umožňuje konštantne vysoký sací výkon bez
prerušovania práce aj pri intenzívnom, náročnom používaní pri renováciách alebo v dielni. Predovšetkým stroje top triedy umožňujú nekompromisne vysoké výkony a jedinečnú efektivitu. Jedno,
či hrubá alebo jemná špina, mokrá alebo suchá, vnútri alebo vonku – možnostiam použitia sa
nekladú žiadne medze.

NOVINKA

Jedinečne efektívne
Komfortné čistenie filtra
ExPress stlačením gombíka
Jedným pohybom ruky sa jedným silným prúdom vzduchom
v sekunde prefúkne jedinečný
naplocho skladaný filter
Kärcher a znovu získa svoj plný
sací výkon.

NOVINKA

NOVINKA

WD 7.300

WD 7.500

WD 7.700 P

 Čistenie ﬁltra ExPress
 Praktické príslušenstvo

 Čistenie ﬁltra ExPress
 Automatické navíjanie

 Vozík
 Čistenie ﬁltra ExPress
 Praktické príslušenstvo a ulože-

a uloženie hadice

kábla

 Praktické príslušenstvo
a uloženie hadice

nie hadice

 Zásuvka so zapínacou a vypínacou automatikou pre použitie
s elektrickým náradím vrát. 1 m
ﬂexibilnej hadice pre náradie
 Regulácia výkonu

Výbava
Sacia hadica (35 mm)

2,2 m

2,2 m

3,5 m

Sacie trubice 2 x 0,5 (35 mm)

plast

ušľach. oceľ

ušľach. oceľ

Mokro-suchá sacia hubica

prepínateľná

prepínateľná

prepínateľná

Štrbinová hubica







Filtračné vrecko

netkaná textília

netkaná textília

netkaná textília

Plochý skladaný ﬁlter

s nanovrstvou

s nanovrstvou

s nanovrstvou

Funkcia vyfukovania







Parkovacia poloha







Čistenie ﬁltra ExPress







Odkladacia plocha pre drobné dielce







Uloženie hadice a príslušenstva







Technické údaje
Max. príkon

W

1 400

1 600

1 800

Vákuum

mbar

210

220

230

Prietok vzduchu

l/s

68

75

80

Nádoba

l

25, plast

25, plast

25, plast

Pripájací kábel

m

6

6

6

Priemer príslušenstvo

mm

35

35

35

Hmotnosť

kg

9,3

9,5

9,7

Rozmery (d x š x v)

mm

505x340x550

505x340x550

505x340x550

1.347-560

1.347-600

1.347-630

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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Tepovače – extraktory

Tepovače/extraktory značky Kärcher sa napríklad na kobercoch, čalúnení, matracoch, textilných
závesoch a autosedadlách starajú o dôkladnú čistotu až do hĺbky vlákien. Čistiaca tekutina sa pod
tlakom vstrekuje hlboko do koberca a potom sa odsaje spolu s uvoľnenou špinou. Účinne sa odstráni mastnota, špina a zápach. So sériovým nadstavcom na tvrdé plochy sa dajú šetrne vyčistiť
aj tvrdé plochy.

SE 4001

SE 4002

 Veľká, vyberateľná nádrž  Veľká, vyberateľná nádrž
na čistú vodu

 Nová technológia dýz:
o 50 % rýchlejšia opätovná pochôdznosť

na čistú vodu

 Nová technológia dýz:
o 50 % rýchlejšia opätovná pochôdznosť
 Komfortný systém 2 v 1:
integrovaná hadica na
tepovanie a extrakciu
 Plus: umývacia hubica na
hĺbkové čistenie čalúnenia

Výbava
Hadica na tepovanie-extrakciu
s rukoväťou

2m

2m

2 trubice na tepovanie-extrakciu à
0,5 m





Umývacia hubica s nadstavcom na
tvrdé plochy





Podlahová hubica

klipy

klipy

Štrbinová hubica a hubica na čalúnenie

/

/

Filtračné vrecko

papier

papier

Penový ﬁlter





RM 519





Vyberateľná nádrž na čistú
vodu
Umožňuje plnenie a vyprázdňovanie bez otvorenia zariadenia.
Nádoba je odolná voči nárazom
a svetlopriepustná – takže je
možné kedykoľvek kontrolovať
stav vody.

Technické údaje
Prietok vzduchu

l/s

70

70

Vákuum

mbar

210

210

Nádrž na čistú vodu

l

4

4

Max. výkon turbína/čerpadlo

W

1 400/40

1 400/40

Pracovná šírka

mm

230

230

Dĺžka kábla

m

7,5

7,5

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

8,0

8,0

Rozmery (d x š x v)

mm

385x385x500

385x385x500

1.081-130

1.081-140

Objednávacie číslo

Princíp hĺbkového tepovania
s odsávaním
Pri hĺbkovom tepovaní s odsávaním sa voda spoločne s čistiacim prostriedkom v jednom
pracovnom kroku nastrieka
a vzápätí sa odsaje.

 Štandardná výbava.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 80–85.
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Čistenie v domácnosti

Tepovače – extraktory na dôkladné čistenie.

Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače

Kärcher ponúka pre mokro-suché vysávače rozsiahle a užitočné príslušenstvo pre každodenné používanie. Od správnej sacej hubice cez vhodnú hadicu až po špeciálny ﬁltračný
systém sú naše komponenty navzájom optimálne zosúladené. Mokro-suché vysávače
Kärcher tak vždy spĺňajú špeciﬁcké požiadavky danej oblasti použitia a starajú sa o nekompromisnú čistotu.
1

2

2

3

1 Filter na popol/hrubú špinu
Krby, saunové pece alebo grily sú po každom použití
zašpinené popolom. Ten sa dá bez problémov odsať
pomocou mokro-suchého vysávača s prídavným filtrom
na popol. Filter na popol zachytí hrubú špinu, takže sa
nasáva už iba jemný prach. Po použití sa filter na popol
jednoducho vyprázdni a vyčistí vodou.

2 Súprava na čistenie interiéru auta
Táto rozsiahla súprava príslušenstva umožňuje kompletné vyčistenie interiéru osobného auta. Súprava je zložená
tak, aby bolo možné vyčistiť všetko od autosedadiel cez
škáry a koberčeky až po citlivé zariadenia.
3

Súprava jemných štetcov
S týmto príslušenstvom na vysávanie mikročastíc ľahko
vyčistíte ťažko prístupné miesta. Hodí sa aj na čistenie
dielov, ktoré si vyžadujú zvláštnu starostlivosť. Šetrne tak
vyčistíte citlivé predmety a zložité malé diely.
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Čistenie v domácnosti

Čistota šitá na mieru.

Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače

Súpravy príslušenstva a sacie hubice.

Súpravy príslušenstva

Čistenie v domácnosti

Obzvlášť praktické a všestranné: súpravy príslušenstva Kärcher
a špeciálne hubice. Vďaka rozsiahlym možnostiam vybavenia sa
dajú mokro-suché vysávače využívať takmer všade. So súpravou na
čistenie interiéru auta je napríklad možné vyčistiť celý interiér osobného auta.
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Obj. č.

Opis

Súprava jemných štetcov

2.863-153

Zloženie: 1 m ﬂexibilná sacia hadica, štrbinová mikrohubica
a mikroštetec na prach na čistenie ťažko prístupných miest
a dielov, ktoré si vyžadujú špeciálnu starostlivosť, ako sú
televízory a prehrávače hudby, počítače a iné elektronické
diely ako aj na modely.

Odsávacia súprava pre
elektrické náradie

2.863-112

Pružná sacia hadica (1 m) vrátane adaptéra na pripojenie
hadice na odvádzacie hrdlo elektrického náradia (napr. dierovacia píla, elektrický hoblík a.i.). Takto možno priamo odsávať
špinu vznikajúcu pri práci.

Súprava na čistenie
interiéru auta

2.862-128

Rozsiahle príslušenstvo na každé čistenie v aute: 1,5 m predlžovacia hadica, extra dlhá štrbinová hubica (350 mm), hubica
na vysávanie auta, sacia kefa s mäkkými štetinami, sacia kefa
s tvrdými štetinami, utierka na okná, univerzálna utierka
z mikrovlákna, príručka na čistenie.

Súprava na hrubé nečis- 2.637-945
toty

Rozsiahla súprava na vysávanie veľkých nečistôt každého
druhu, napr. drevených triesok a stavebnej sutiny: 2,0 m
sacia hadica, 2 sacie trubice à 0,5 m, štrbinová hubica,
hubica na veľké nečistoty, adaptér. (menovitá svetlosť 60)

Súprava na vysávanie
domácnosti 4-dielna

2.638-510

Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na každé čistenie v domácnosti: prepínateľná hubica na suché vysávanie, štrbinová
hubica, hubica na čalúnenie a adaptér priložený na použitie
s menovitou svetlosťou 37.

Súprava na vysávanie
domácnosti 6-dielna

2.638-096

Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na každé čistenie v domácnosti: prepínateľná hubica na suché vysávanie, štrbinová
hubica, hubica na čalúnenie. Adaptér priložený na použitie
s menovitou svetlosťou 37, 2 m sacia hadica, 2 sacie trubice
à 0,5 m.

Súprava na čistenie áut
a pre domácich majstrov

2.638-204

Rozsiahle príslušenstvo na každé čistenie v aute a v dielni:
3,5 m sacia hadica, štrbinová hubica, hubica na čalúnenie,
hubica na vysávanie auta, redukcia 37 na 35 mm, adaptér
pre pripojenie elektronáradia.

Čistenie v domácnosti

Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače

Sacie hubice

Súprava na čistenie interiéru
auta

Súprava na hrubé nečistoty

Súprava na vysávanie
v domácnosti

Súprava pre domácich
majstrov

Obj. č.

Opis

Prepínateľná mokrá
a suchá sacia hubica

2.863-204

Univerzálne použiteľná na textilné podlahové krytiny a tvrdé
podlahy, aj na vysávanie tekutín. S prídavným hákom na zavesenie hubice v parkovacej polohe, ak má zariadenie držiak.

Extra dlhá štrbinová
hubica
(350 mm)

2.863-144

Špeciálne na čistenie ťažko dostupných miest, ako napr.
medzi čalúnením a v bočných priehradkách v aute.

Hubica na vysávanie
auta

2.863-145

Na jednoduché a rýchle čistenie autosedadiel, kobercov,
batožinového priestoru a pod nohami.

Sacia kefa s tvrdými
štetinami

2.863-146

Na dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov v aute. Ľahko
s ňou odstránite aj prischnutú špinu.

Sacia kefa s mäkkými
štetinami

2.863-147

Na šetrné čistenie citlivých plôch vo vozidlách, napr. prístrojovej dosky.

Kefa na vysávanie čalúnenia

2.863-150

Na šetrné vysávanie čalúneného nábytku a autosedadiel.

Turbokefa na čalúnenie

2.903-001

Praktická hubica s rotujúcou kefou poháňanou vzduchom.
Čistí čalúnený nábytok a textilné plochy. Ideálna na odstraňovanie zvieracích chlpov. Pracovná šírka 160 mm.
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Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače

Špeciálne využitie.
Čistenie v domácnosti

Špeciálne problémy si vyžadujú špeciﬁcké riešenia: Napríklad pomocou kvalitného kovového ﬁltra na popol značky Kärcher (pre
mokro-suché vysávače) je možné čistiť krby, pece na drevo alebo
grily. Obzvlášť praktická je aj 3,5 m dlhá predlžovacia hadica, ktorá
pri práci zaručuje optimálnu voľnosť pohybu.

Špeciálne využitie

Obj. č.

Opis

Filter na hrubé nečistoty/ 2.863-139
popol Basic

Zloženie: 20 l nádoba a 1 m ﬂexibilná kovová sacia hadica.
Čistenie krbov, grilov, saunových pecí. Hodí sa aj na odstraňovanie veľkých nečistôt, ako sú piesok a piliny. Vhodný pre
všetky mokro-suché vysávače a vysávače Home & Garden.

Filter na hrubé nečistoty/ 2.863-161
popol Premium

Zloženie: 20 l nádoba, 1 m ﬂexibilná kovová sacia hadica
a jemný ﬁlter, ktorý bezpečne zadrží aj jemný prach. Pre
krby, grily, saunové pece ako aj na veľké nečistoty ako
piesok a piliny. Vhodný pre všetky mokro-suché vysávače
a vysávače Home & Garden.

Kovová štrbinová hubica (pre ﬁlter na hrubé
nečistoty a popol)

2.640-951

Extra dlhá kovová štrbinová hubica (360 mm) na efektívne
odstraňovanie popola z ťažko prístupných miest, napr.
v krboch, saunových peciach a griloch. Okrem toho odstraňuje veľké nečistoty, ako je piesok a piliny.

Predlžovacia sacia
hadica 3,5 m

2.638-955

3,5 m predlžovacia sacia hadica pre väčší akčný rádius.

Príslušenstvo a ﬁltre pre tepovače – extraktory

Príslušenstvo a ﬁltre pre tepovače – extraktory.
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Súprava ﬁltrov

6.904-143

Zloženie:
5 papierových ﬁltračných vreciek, 1 mikroﬁlter.

Papierové ﬁltračné
vrecká

6.959-130

5 papierových ﬁltračných vreciek

Patrónový ﬁlter

6.414-552

Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny ﬁltra.

Hubica na čalúnenie pre 2.885-018
mokré čistenie

Umývacia hubica na hĺbkové čistenie čalúnenia do hĺbky
vyčistí čalúnený nábytok a autosedačky.
Pracovná šírka 110 mm.

Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače

Patrónový ﬁlter a plochý skladaný ﬁlter
Kärcher presviedčajú veľkou ﬁltračnou plochou na minimálnom priestore. Dajú sa ľahko vymieňať. Kärcher dvoj- až trojvrstvovými
papierovými vreckami, resp. vreckami z netkanej textílie zabezpečuje vynikajúci ﬁltračný výkon a vysokú odolnosť proti pretrhnutiu.

Filtre

Obj. č.

NOVINKA

NOVINKA

Opis

Papierový ﬁlter

v závislosti od 5 kusov papierové ﬁltračné vrecká
typu zariadenia*

Patrónový s nanovrstvou

v závislosti od Patrónový ﬁlter s nanovrstvou. Plná sacia sila ostáva dlhšie
typu zariade- zachovaná, pretože ﬁlter ostane dlhšie čistý. Vyšší stupeň
nia*
zachytávania prachu sa stará o to, aby prach ostal tam,
kam patrí. Umožňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny
ﬁltra.

Patrónový ﬁlter

v závislosti od Vhodný pre všetky uvedené typy zariadení Kärcher. Umožtypu zariade- ňuje mokré a suché vysávanie bez výmeny ﬁltra.
nia*

Plochý skladaný ﬁlter

v závislosti od Plochý skladaný ﬁlter ponúka veľkú ﬁltračnú plochu na minitypu zariade- málnom priestore. Umožňuje mokré a suché vysávanie bez
nia*
výmeny ﬁltra.

Filtračné vrecká z netkanej textílie,
pre WD 7.xxx

6.904-413

4 ﬁltračné vrecká z netkanej textílie. Extrémne odolné proti
pretrhnutiu, vysoký stupeň zachytávania prachu. Umožňuje
výrazne dlhšie vysávanie ako s papierovými ﬁltračnými vreckami.

Plochý skladaný ﬁlter
s nanovrstvou
pre WD 7.xxx

6.414-971

Umožňuje non-stop vysávanie suchej a mokrej špiny bez
výmeny ﬁltra a bez prerušenia práce. Vďaka nanovrstve
ostáva dlhšie zachovaná úplná sacia sila. Filter má veľmi
vysoký stupeň zachytávania prachu – prach ostáva tam,
kde patrí.

* Presnejšie informácie získate z nášho aktuálneho cenníka

85

Čistenie v domácnosti

Filtre mokro-suché vysávače.

Sú aj krajšie činnosti ako zdĺhavé upratovanie – hlavne medzi vlastnými štyrmi stenami. Preto
Kärcher vyvinul na čistenie interiéru veľké množstvo šikovných riešení pre bleskovú čistotu.
Naše zariadenia podávajú plný výkon, aby používateľ šetril energiou a časom. Na konci je
vždy žiarivá čistota. Vysúkajte si teda rukávy a dajme sa do práce!

1

2

3

3

1

Leštič s odsávaním FP 303

S FP 303 vyvinul Kärcher kompletné riešenie na optimálne ošetrovanie a zachovanie hodnoty tvrdých podláh. Na
každú podlahovú krytinu ponúkame tú správnu kombináciu – od leštiča s vysávaním cez kvalitné leštiace pady až
po vhodný ošetrovací prostriedok. Či ide o parkety, laminátovú podlahu, kameň, PVC, korok alebo linoleum –
FP 303 sľubuje bezchybné výsledky leštenia na všetkých
plochách. S mnohými modernými funkciami, vysokými
otáčkami a optimalizovanou hmotnosťou sa toto zariadenie v najkratšom čase postará o ošetrenie a žiarivý lesk.

2

Window Vac – kvapky preč

Uľahčenie čistenia okien Kärcher svojim inovačným
systémom Window Vac ponúka jednoduché, rýchle
a presvedčivé dôkladné riešenie pre žiarivo čisté okná.

priezračnosť. Mimochodom: Inovačný Window Vac sa dá
ideálne používať aj na steny spŕch alebo sklenené stoly.
Čo zostáva, je perfektný lesk – bez šmúh, bez kvapiek.

3

Samozrejme para – samozrejme silná

Dôkladné a starostlivé čistenie prírodnou parou Parné
čističe Kärcher ponúkajú presvedčivý hĺbkový účinok bez
chémie a sú ideálnou alternatívou k bežnému upratovaniu. Sú mnohostranne použiteľné a obratom ruky vytvárajú hygienickú čistotu v celom dome – aj na ťažko prístupných miestach. Zariadenia sú vhodné takmer na
všetky povrchy a v priebehu sekúnd šetrne a efektívne
uvoľňujú aj najsilnejšie a mastné nečistoty na povrchoch
v kúpeľni a kuchyni. A dokonca žehlenie a čistenie okien
ide týmito multitalentmi rýchlejšie a ľahšie od ruky!

Čistenie je úplne jednoduché: Pomocou dodanej rozprašovacej fľaše a čistiacich podušiek sa efektívne rozpustia
nečistoty. Následne sa špinavá voda odsaje systémom
Window Vac bez šmúh a kvapiek – pre absolútne čistú
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Čistenie v domácnosti

Čistiace stroje pre interiéry.

Vysávače s vodným ﬁltrom

Čistenie v domácnosti

Vysávanie bez ﬁltračného vrecka – a bez poklesu sacej sily.
DS 5600 je dobrodincom pre alergikov. Z vysávača s vodným ﬁltrom značky Kärcher neprenikne nič, iba čistý, na 99,99 % vyčistený vzduch. Namiesto ﬁltračného vrecka pracuje
s ﬁltrom s vodným kúpeľom, ktorý okamžite viaže takmer všetky čiastočky. Prídavný HEPA 12
ﬁlter zadrží mikroskopické častice, aby sa nedostali do vzduchu v miestnosti.
Ďalšia výhoda: Vodný ﬁlter sa nemôže upchať – sacia sila ostáva konštantná.
Výhody DS 5600
1. Filtrácia veľkých nečistôt
Vo filtri s vodným kúpeľom sú veľké čiastočky špiny
zachytávané, bez toho aby vznikal prach.
2. Medzifiltrácia dispergovaných častíc
Umývateľný medzifilter s dlhou životnosťou vyfiltruje
z kondenzovaného vlhkého vzduchu drobné
dispergované častice.
3. Vysoko výkonný filter
Vysoko výkonný HEPA filter zadrží alergénny
peľ, spóry húb, baktérie a výlučky roztočov.
4. Filter odpadového vzduchu
Motorový filter odpadového vzduchu zachytí dokonca aj emisie uhlíkového prachu z motora.

DS 5600
 Ideálny pre alergikov
 Priečinok na príslušenstvo
 Nie je potrebné ﬁltračné vrecko

Výbava
Prepínateľná podlahová hubica



Štrbinová hubica



Hubica na čalúnenie



Hepa 12 ﬁlter



Teleskopická sacia trubica



Vložka Softgrip na rukoväti



Držiak na trubicu a hubicu



Odpeňovač „FoamStop“



Technické údaje
Výkon

W

1 400

Vodný ﬁlter

l

2

Prietok vzduchu

l/s

55

Akčný rádius

m

7,5

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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1.195-130

Vysávače

Vysávač, ktorý má ﬁlipa.
So zariadeniami série VC ide vysávanie extra rýchlo a obzvlášť ľahko od ruky – ak nie aj samo od seba. Vysávače spájajú mimoriadne vysokú saciu silu s mimoriadnymi znakmi komfortu. Napríklad celosvetovo jedinečný systém QuickClick na rýchlu a jednoduchú výmenu
hubíc. Alebo systém EasySlider na jednoduché obchádzanie prekážok.

Diaľkové ovládanie v rukoväti

Výmena hubíc pomocou
systému QuickClick
S jedinečným systémom
rýchlej výmeny sa dajú hubice
vymeniť jedným pohybom
ruky a iba s jedným kliknutím – tak na rukoväti ako aj na
teleskopickej trubici.

VC 6100

VC 6200

VC 6300

 Výmena príslušenstva  Výmena príslušenstva  Diaľkové ovládanie
v priebehu niekoľkých
sekúnd s jedinečným
systémom QuickClick
 Plynulé vysávanie
okolo prekážok
s otočným pruhom
EasySlider
 Čistý vyfukovaný
vzduch – žiadna šanca pre alergény

v priebehu niekoľkých
sekúnd s jedinečným
systémom QuickClick
 Plynulé vysávanie
okolo prekážok
s otočným pruhom
EasySlider
 Čistý vyfukovaný
vzduch – žiadna šanca pre alergény

v rukoväti s funkciou
stand-by
 Bočná časť v kvalitnom antikorovom
vzhľade a LED ukazovateľ výkonu na zariadení
 Čistý vyfukovaný
vzduch – žiadna šanca
pre alergény

Podlahová hubica ComfoGlide







Integrované príslušenstvo QuickClick:
štetec na nábytok, hubica na čalúnenie,
teleskopická štrbinová hubica







Elektrická regulácia sacej sily

na zariadení

Výbava


Filtračné vrecko s hygienickým uzáverom netkaná textília
Hepa 12 ﬁlter

na zariadení

na rukoväti


netkaná textília


netkaná textília

Teleskopická sacia trubica

 s posuvným tlačidlom

 s posuvnou manžetou

 s posuvnou manžetou

Vložka Softgrip na rukoväti







Ukazovateľ výmeny ﬁltra







Automatické rolovanie kábla







Držiak na trubicu a hubicu







Technické údaje
Výkon

W

1 800

2 000

2 000

Objem ﬁltračného vrecka

l

4

4

4

Akčný rádius

m

10

10

10

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

7

7

7

1.195-501

1.195-521

1.195-541

Objednávacie číslo

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 100–103.
Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 104–105.
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RoboCleaner

Čistenie v domácnosti

RoboCleaner – plnoautomatický profesionál.
Pri vysávaní už nepohnúť ani prstom – vďaka RoboCleaner-u je to možné: Zariadenie vyčistí
všetky bežné domáce podlahové krytiny. Dokonca aj keď nie ste doma. Jednoducho zapojte nabíjaciu stanicu do elektrickej zásuvky, zapnite zariadenie, nastavte čas čistenia
a RoboCleaner sa pustí do práce. Prekážky pritom prekonáva bez problémov. Bez námahy
dokonca rozpozná a obíde schody a stupne. Pomocou infračerveného lúča sa po skončení
práce automaticky vráti do stanice. Tam vyloží špinu a dobije si batérie.

RC 3000
 Pre všetky bežné domáce podlahové krytiny

 Plug & clean

Výbava
Čistiaca kefa



Senzor na špinu (4 čistiace
programy)



Senzory proti pádu



Navigácia infračerveným lúčom



Kontaktné senzory



Lišta na ochranu nábytku po celom
obvode



Filtračné vrecko

papier

Rozpozná každú prekážku
Integrované kontaktné snímače spoľahlivo navigujú
RoboCleaner okolo všetkých
prekážok. Vďaka zaveseným, pružne uložený kolesám, bez problémov zvláda
rôzne povrchy a menšie
stupne.

Na stránke www.robocleaner.de ponúkame
podrobné informácie týkajúce sa nášho
plnoautomatického čistiaceho robota. Videoklipy ukazujú inovačnú techniku pri každodennom používaní. Na internete nájdete aj:
číslo informačnej linky, adresy predajcov
a tipy na používanie.

Technické údaje
Čistiaci výkon

m2/h

15

Príkon

W

600

Čas nabíjania batérie

min

10–20

Nádoba na nečistoty
RoboCleaner

l

0,2

Nádoba na nečistoty
nabíjacia stanica

l

2

Hlučnosť v pokojovom režime dB (A)

54

Hmotnosť RoboCleaner

kg

2

Rozmery RoboCleaner
(priemer x výška)

mm

285x105

Rozmery (d x š x v)

mm

500x250x230

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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1.269-101

Optimálne umiestnenie nabíjacej stanice.
Maximálny akčný rádius: 20 m.

Leštiče s odsávaním

Teraz je leštenie detskou hrou: FP 303 sa stará o perfektné výsledky čistenia. Používa sa na
najrôznejších podlahových krytinách, ako sú parkety, laminát, kameň, PVC, korok alebo linoleum. Obsluha je pritom veľmi jednoduchá a k dispozícii sú mnohé praktické detaily. Napríklad trojuholníkový tvar, s ktorým dobre vyleštíte dokonca aj kúty. Prach z leštenia sa jednoducho odsáva a kábel sa navíja na držiaky priamo na rúčke. Takto je leštenie zábavné!

Leštenie kútov
Vďaka optimalizovanému
tvaru leštiacej hlavy sa ľahšie
dosahujú kúty.

Praktické odkladanie
Na rúčke je umiestnený kvalitný textilný vak, ktorý obsahuje filtračné vrecko.
V zvláštnom priečinku na
príslušenstvo úsporne odložíte leštiace pady.

FP 303
 Optimálny výsledok čistenia vďaka vysokým otáčkam
 Ergonomická konštrukcia a optimalizovaný tvar
 Odkladanie príslušenstva na zariadení

Výbava
Filtračné vrecko (1 kus)


papier

Navíjanie kábla



Textilný vak vrátane priečinku na príslušenstvo



3 leštiace pady

Technické údaje
Otáčky

ot/min

1 000

Pracovná šírka

mm

290

Objem ﬁltračného vrecka

l

4

Príkon

W

600

Hmotnosť

kg

7

Rozmery (d x š x v)

mm

385x340x1 155

Dĺžka kábla

m

7

Objednávacie číslo

1.056-820

 Štandardná výbava.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 100–103.
Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 104–105.

91

Čistenie v domácnosti

Leštič s odsávaním FP 303 – super lesklý systém.

Zachytávač prachu z vŕtania

Čistenie v domácnosti

Bezprašné vŕtanie s DDC 50.
Otvory sa vyvŕtajú rýchlo. O to dlhšie ale trvá upratanie jemného prachu z vŕtania. Tento
problém rieši zachytávač prachu z vŕtania DDC 50 značky Kärcher. Pomocou vákua sa pevne prisaje na všetky povrchy v interiéri. Potom pri vŕtaní spoľahlivo zachytáva vznikajúci
prach.

Čisté riešenie
Vďaka uchyteniu pomocou
vákua sa DDC 50 pevne prisaje na stenu a zachytáva
prach z vŕtania priamo
v mieste jeho vzniku. Nie je
potrebné ďalšie zariadenie
ani príslušenstvo. Vhodný
pre každú vŕtačku a do veľkosti vrtáka 10 mm.

Celkom jednoducho
Zriadenie priložte, zapnite,
vŕtajte a po skončení práce
vypnite DDC 50. A to je
všetko.

DDC 50
 Uchytenie pomocou vákua na všetky
bežné povrchy v interiéri

 Žiaden ďalší vysávač
 Obidve ruky sú voľné na vŕtanie

Výbava
Batérie: 2 x 1,5 V Mignon AA LR 6



Ochranný kryt



Technické údaje
Objem nádoby

cm³

23

Veľkosti vrtákov

mm

max. 10

Hmotnosť

g

236

Rozmery (d x š x v)

mm

160x80x40

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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1.679-100

Aku metly

Aku-metla Kärcher je ideálna na príležitostné vyčistenie kobercov a tvrdých podláh. Používa
sa vtedy, keď je použitie vysávača príliš nepohodlné a metla príliš nepraktická. S batériou
poháňaným zametacím valcom je špina rýchlo odstránená – bez obťažujúceho kábla, bez
zbytočného zohýbania. Na efektívne odstraňovanie zvieracích chlpov ponúka Kärcher špeciálnu kefu na zvieracie chlpy s celosvetovo jedinečnou technológiou kefovania.

Čistenie v blízkosti okrajov
Pomocou prídavnej kruhovej
kefky môžete s K 55 Pet
Plus čistiť v blízkosti okrajov.

Šikovný nápad
Kefa na zvieracie chlpy má
dookola mriežku, ktorá sa
pri čistení stiahne. Chlpy
a vlasy ostanú visieť na vonkajšom obale a tak sa ľahko
odstránia.

K 55 Pet Plus
 Flexibilné možnosti využitia vďaka výmene kief
 2 rôzne kefy
 Výmena kief stlačením gombíka

Výbava
Nástenný držiak



Nabíjačka



Batéria s dlhou životnosťou
Štandardná kefa


vyberateľná

Kefa na zvieracie chlpy

vyberateľná

Technické údaje
Výdrž batérie

min

30

Pracovná šírka

mm

235 (kefa na zvieracie chlpy)/265 (štandardná kefa)

Objem nádoby

l

0,5

Napätie batérie

V

4,8

Hmotnosť vrátane batérie

kg

2

Rozmery (d x š x v)

mm

260x300x96

Objednávacie číslo

1.258-509

 Štandardná výbava.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 100–103.
Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 104–105.
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Čistenie v domácnosti

Rýchlejšie ako metla, pohodlnejšie ako vysávač.

Parné čističe

Čistenie v domácnosti

Základná trieda – lepšia ako kedykoľvek predtým.
Optimalizovaná základná trieda parných čističov je tu! Nový rad parných čističov sa v porovnaní so svojimi predchodcami vyznačuje niektorými senzačnými vylepšeniami: kratší čas
nahrievania, nižšia spotreba energie a znížená hmotnosť sú niektoré z presvedčivých výhod.
Aj v príslušenstve došlo k potešiteľnému vývoju – napríklad v oblasti dizajnu, ergonómie
a manipulácie.

Čistota až do bodky
Bodová dýzy bez problémov
vyčistí umývadlo a armatúry.

nd
u 15 sekú
V priebeh
dzk u
á
ý na prev
pripraven
ov a u o d vá p ň
S funkcio
nia

SC 952

SC 1.020

 Ručný parný čistič na

 Ľahké, kompaktné zaria-  Vrátane parnej žehličky

príležitostné čistenie
 Čas nahrievania
cca 15 s
 Funkcia odvápňovania

denie

 S čistiacou súpravou

SC 1.030 B
s antikorovou žehliacou
plochou s ľahkým chodom a súpravy a na
čistenie
 Ľahké, kompaktné zariadenie

Výbava

–





Bezpečnostný ventil





Súprava na umývanie podlahy

–

Hubica na okná/stierka na okná

–/
–


–/–


–/–

na rukoväti

na rukoväti

Ručná/bodová dýza/kruhová
kefka

–/–/

//

//

Integrovaný plniaci lievik

–





Detská poistka

Regulácia množstva pary

Technické údaje
Ohrievací výkon

W

1 600

1 500

1 500

Objem nádrže

l

0,25

1

1

Max. tlak pary

bar

–

3,2

3,2

Hmotnosť bez príslušenstva kg

1,2

3,0

3,0

Rozmery (d x š x v)

190x100x280

380x254x260

380x254x260

1.516-201

1.512-211

1.512-231

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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mm

Parné čističe

Nová generácia parných čističov nepretržite dodáva paru bez prerušenia práce. Odoberateľnú nádrž možno bleskovo naplniť. Tak sa dajú plynulo čistiť veľké plochy – celkom bez
chémie. Kompaktná konštrukcia a kvalitné príslušenstvo ponúkajú vysokú mieru ﬂexibility
a komfortu.

NOVINKA

NOVINKA

Nonstop para

Nonstop para

SC 2.500 C

SC 2.600 CB

 Plynulá práca vďaka

 Plynulá práca vďaka






systému 2 nádrží
Odoberateľná nádrž
Schránka na uloženie
kábla v zariadení
Rýchle zahrievanie
Dostupný od apríla 2011

systému 2 nádrží

 Odoberateľná nádrž
 Schránka na uloženie
kábla v zariadení

 Rýchle zahrievanie
 Vrát. žehličky s antikorovou žehliacou plochou
s ľahkým chodom
 Dostupný od apríla 2011

Výbava
Detská poistka





Bezpečnostný ventil





Súprava na umývanie podlahy


na rukoväti


na rukoväti

Ručná/bodová dýza/kruhová
kefka

//

//

Integrovaný plniaci lievik





Regulácia množstva pary

Nádrž s ukazovateľom
hladiny
Nádrž možno ľahko vybrať
a naplniť z vodovodu. Ukazovateľ hladiny poskytuje informáciu o množstve vody.

Technické údaje
Ohrievací výkon

W

1 500

1 500

Objem nádrže

l

Max. tlak pary

bar

0,5+0,8 (odoberateľná
nádrž)
3,2

0,5+0,8 (odoberateľná
nádrž)
3,2

Hmotnosť bez príslušenstva kg

4,1

4,1

Rozmery (d x š x v)

350x280x270

350x280x270

1.512-350

1.512-361

Objednávacie číslo

mm

Žehlite lepšie s Kärcherom
Parotlakové žehličky od
Kärcheru ušetria až 50 %
času. Konštantný tlak pary
uľahčuje žehlenie ťažších
látok.

 Štandardná výbava.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 100–103.
Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 104–105.
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Čistenie v domácnosti

Nová stredná trieda – efektívnejšia ako kedykoľvek
predtým.

Parné čističe

Čistenie v domácnosti

Vydrží dlhšie – SC 1402 so systémom 2 nádrží.
SC 1402 disponuje so svojím systémom dvoch nádrží bohatými rezervami pary pre všetky
druhy čistenia. Používatelia nemusia pri dopĺňaní čakať, kým v kotle klesne tlak. Voda sa plní
do odnímateľnej nádrže a automaticky sa prečerpáva do parného kotla. SC 1402 je univerzálne použiteľný profesionál pre domácnosť. Obsluhuje sa bezpečne a veľmi jednoducho.

Nonstop para
S permanentným doplňovaním
Vďaka systému 2 nádrží
sa parný čistič dopĺňa bez
prerušenia a používa nepretržite.

SC 1402

SC 1402 B

 Plynulá práca vďaka systému 2

 Vrátane žehličky s antikorovou

nádrží
 Odoberateľná nádrž

žehliacou plochou s ľahkým chodom
 Plynulá práca vďaka systému
2 nádrží
 Odoberateľná nádrž

Detská poistka





Bezpečnostný ventil





Súprava na umývanie podlahy





Hubica na okná/stierka na okná
Regulácia množstva pary

/–
na rukoväti

/–
na rukoväti

Ručná/bodová dýza/kruhová kefka

//

//

Integrovaný plniaci lievik





Výbava

Technické údaje
Ohrievací výkon

W

1 800

1 800

Objem nádrže

l

1,6+1 (odoberateľná nádrž)

1,6+1 (odoberateľná nádrž)

Max. tlak pary

bar

3,5

3,5

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

6,2

6,2

Rozmery (d x š x v)

mm

420x340x412

420x340x412

1.702-150

1.702-157

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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Parné vysávače

Parné vysávače Kärcher v sebe spájajú výhody parného čistenia a suchého vysávania. Napríklad povysávajú omrvinky zo zeme a súčasne ju namokro zotrú. S týmito multifunkčnými zariadeniami a vhodným príslušenstvom bude mať každý svoju domácnosť pod kontrolou – jednoducho, pohodlne, rýchlo a bez chémie.

Čistota na tretiuNaše parné
vysávače môžu vysávať, čistiť parou a sušiť – v jednom
pracovnom kroku. Tým sú
ideálne pre veľké plochy
z dlaždíc, prírodného kameňa alebo PVC.

SV 1802

SV 1902

 Efektívny 4-stupňový ﬁltračný sys-

 Plynulá práca vďaka systému 2 ná-

tém
 S alternatívnym príslušenstvom
použiteľný ako žehliaca stanica

 Efektívny 4-stupňový ﬁltračný sys-

drží

tém

 S alternatívnym príslušenstvom
použiteľný ako žehliaca stanica

Výbava
Detská poistka/bezpečnostný ventil

/

/

Hepa 12 ﬁlter





Súprava na čistenie podlahy s funkciou
odsávania pary





Ručná/bodová dýza/hubica na okná





Štrbinová hubica





Hubica na čalúnenie





Odpeňovač „FoamStop“





W

2 300

2 300

Objem kotla

l

1,2

1,2

Doplňovacia nádrž

l

–

0,5

Max. tlak pary

bar

4

4

Vodný ﬁlter

l

1,2+0,6

1,2+0,6

Vákuum

mbar

210

210

Dĺžka kábla

m

6

6

Rozmery (d x š x v)

mm

500x330x330

500x330x330

1.439-300

1.439-310

Technické údaje
Max. výkon

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.

Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 100–103.
Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 104–105.
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Čistenie v domácnosti

Prémiová trieda – naparovanie a vysávanie v jednom.

Parný žehliaci systém

Čistenie v domácnosti

Dvojnásobne dobré: žehlenie a čistenie parou.
Okrem čistenia podláh je žehlenie ďalšou možnosťou využitia parných čističov Kärcher. Parný
žehliaci systém SI 2125 tu ponúka maximálny komfort. Osvedčený univerzálny parný čistič
SC 1125 a aktívna žehliaca doska AB 1000 tvoria perfektný tím pre prvotriedne výsledky
v žehlení a čistení.

NOVINKA

Nonstop para

AB 1000

SI 2125

 Žehliaca doska s nafu-

 Žehliaca doska s nafu-

kovacou funkciou a aktívnym odsávaním pary

SI 2.600 CB

 Žehliaca doska s nafukovacou funkciou a akkovacou funkciou a aktívnym odsávaním pary
tívnym odsávaním pary
 Parný čistič SC 1125
 Parný čistič SC 2.600
s kompletným príslušens kompletným príslušenstvom
stvom
 Žehlička s antikorovou  Plynulo plniteľný
žehliacou plochou s ľah-  Dostupný od apríla 2011
kým chodom

Výbava
Detská poistka

–





Bezpečnostný ventil

–





Súprava na umývanie podlahy

–



Hubica na okná/stierka na okná

–

Regulácia množstva pary

–

–/
na rukoväti


–/–

Ručná/bodová dýza/kruhová kefka

–

//

Integrovaný plniaci lievik

–





Žehliaca doska s nafukovacou
funkciou a aktívnym odsávaním
pary







na rukoväti
//

Technické údaje
Ohrievací výkon

W

–

1 400

1 500

Objem nádrže

l

–

1,2

0,5 + 0,8

Max. tlak pary

bar

–

3

3,2

Hmotnosť bez príslušenstva kg

9

12,4

13,1

Rozmery (d x š x v)

120x38

120x38

120 x 38

2.884-933

1.518-250

1.512-367

Objednávacie číslo
 Štandardná výbava.
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mm

Akumulátorové vysávače na okná

WV 50 Plus je prvým vysávačom okien na svete. Hladké plochy ako okná, obkladačky, zrkadlá atď. s ním vyčistíte bez šmúh a ušetríte čas. Inovačné odsávanie vody zbiera špinavú vodu skôr, než stihne odkvapnúť. WV 50 Plus umožňuje hygienickú prácu bez zanechávania
šmúh. Ľahko sa s ním manipuluje a vďaka prevádzky na batérie sa dá používať vždy
a všade.

Všestranné použitie
WV 50 Plus sa môže používať na všetkých hladkých
povrchoch, ako sú zrkadlá,
okná, obkladačky atď.

WV 50 Plus
 Kompletné riešenie na čistenie hladkých povrchov
 Elektrické odsávanie vody
 Žiadna kvapkajúca voda

Výbava
Nabíjačka



Lítium-iónová batéria



Rozprašovacia fľaša s utierkou z mikrovlákna



Koncentrát na čistenie okien



Technické údaje
Nádrž na čistú/špinavú vodu

ml

100

Výdrž batérie

min

20

Čas nabíjania batérie

h

3

Pracovná šírka odsávacej hubice

mm

280

Hmotnosť vrátane batérie

kg

0,7

Rozmery bez. odsávacej hubice (d x š x v) mm

130x90x355

Objednávacie číslo

1.633-101

 Štandardná výbava.
Rozsiahle originálne príslušenstvo značky Kärcher nájdete na stranách 100–103.
Čistiace a ošetrovacie prostriedky na stranách 104–105.
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Čistenie v domácnosti

Radosť z čistenia okien.

Príslušenstvo na čistenie v domácnosti

Vysávače, leštiče s odsávaním, RoboCleaner, čistič okien.

Vysávače

Čistenie v domácnosti

Bez správneho príslušenstva ostane aj ten najvyšší sací výkon viac
menej bez účinku. Preto ponúka Kärcher rozsiahle príslušenstvo
a špeciálne hubice a kefy pre všetky oblasti využitia. Vhodné príslušenstvo zaručuje maximálne čisté výsledky na rôznych materiáloch
a maximálny komfort pri práci.

100

Obj. č.

Opis

Hubica na parkety

4.130-172

So štetinami z prírodného vlasu na šetrné čistenie parkiet
a tvrdých povrchov, pracovná šírka 360 mm.

Turbo kefa

4.130-177

Vzduchom poháňaná kefa, optimálna na vysávanie kobercov s vysokým vlasom a na vysávanie zvieracích chlpov,
pracovná šírka 280 mm.

Turbo hubica na
čalúnenie

2.903-001

Praktická hubica s rotujúcou kefou poháňanou vzduchom.
Čistí čalúnený nábytok a textilné plochy. Pracovná šírka
160 mm.

Filtračné vrecká z netkanej textílie, 5 ks.

6.904-329

Vysoký ﬁltračný účinok, extrémne pevné, uzáver pre hygienické vyberanie.

HEPA 12 Filter pre
vysávač (VC)

6.414-805

Obzvlášť náročné tesnenie. Spoľahlivé zadržiava alergény.
Vyfukovaný vzduch je čistejší ako vzduch v miestnosti.

HEPA Plus Filter pre
vysávač s vodným ﬁltrom (DS)

6.414-630

Vysokovýkonný HEPA ﬁlter spoľahlivo zadrží alergénny peľ,
spóry húb, baktérie a výlučky roztočov. Odﬁltruje 99,99 %
všetkých čiastočiek väčších ako 0,3 μ.

Hubica na matrace

6.906-755

Na vysávanie matracov ako aj ťažko prístupných úzkych
priestorov na posteli.

Čistenie v domácnosti

Príslušenstvo na čistenie v domácnosti

Čistič okien

RoboCleaner

Leštiče s odsávaním

Turbo kefa

Úzka odsávacia hubica pre
Window Vac.

Hubica na textil a čalúnenie

Hepa Plus Filter pre
DS 5600.

Obj. č.

Opis

Leštiace pady
(univerzálne)

2.863-193

3 leštiace pady na perfektné leštenie všetkých tvrdých
podláh.

Leštiace pady na
parkety, voskované

2.863-196

3 leštiacie pady na perfektné leštenie voskovaných podláh.

Leštiace pady na
parkety, lakované/
laminát

2.863-197

3 leštiace pady na perfektné leštenie podláh s ochranným
povlakom.

Leštiace pady na kameň/linoleum/PVC

2.863-198

3 leštiace pady na perfektné leštenie kameňa, PVC alebo
linolea.

Papierové ﬁltračné
vrecká

6.904-128

3 papierové ﬁltračné vrecká.

Súprava ﬁltrov

6.904-257

5 papierových ﬁltračných vreciek a 1 mikroﬁlter pre nabíjaciu
stanicu.

Náhradné batérie

2.891-029

2 náhradné batérie.

Návlek na utieranie
z mikrovlákna

2.633-100

Na optimálne odstraňovanie špiny.

Stierka 280 mm

2.633-005

2 náhradné stierky (280 mm) pre široké odsávacie hubice
vysávača okien.

Stierka 170 mm

2.633-104

2 náhradné stierky (170 mm) pre široké odsávacie hubice
vysávača okien.

Odsávacia hubica
170 mm

2.633-002

Úzka odsávacia hubica pre vysávač na okná na čistenie
úzkych delených okien, zrkadiel, vitrín a pod.
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Príslušenstvo na čistenie v domácnosti

Parné čističe a parné žehliace stanice.
Čistenie v domácnosti

Kärcher ponúka široký výber príslušenstva, ktoré podstatne rozširuje možnosti využitia parných čističov. Vyznačuje sa jednoduchou
manipuláciou, šetrí čas a silu a je veľkou pomocou pri pravidelnom
čistení.

NOVINKA

Obj. č.

Opis

Parotlaková žehlička
I 6002

2.884-503

Kvalitná žehlička s antikorovou žehliacou plochou s ľahkým
chodom, žltá/čierna. Len pre parné čističe SC 1402
a staršie modely.

Parotlaková žehlička
I 6006

2.863-208

Kvalitná parotlaková žehlička s antikorovou žehliacou plochou s ľahkým chodom, žltá/čierna. Parný čistič SC 1.030
a všetky nové parné čističe.

Parotlaková žehlička pre 4.862-165
parný vysávač (SV)

Kvalitná parotlaková žehlička s antikorovou žehliacou plochou s ľahkým chodom, žltá/čierna, vrát. adaptéra. Vhodná
len pre parné vysávače.

Nepriľnavá žehliaca
plocha pre I 6002

2.860-132

Výborne sa hodí na žehlenie citlivých látok, ako je hodváb,
ľan, čierne oblečenie, tričká s potlačou, čipky atď. Vhodná
pre parotlakové žehličky s antikorovou žehliacou plochou
s ľahkým chodom.

Nepriľnavá žehliaca
plocha pre I 6006

2.860-142

Nepriľnavá žehliaca plocha pre parotlakovú žehličku
BE 6006 s antikorovou žehliacou plochou s ľahkým chodom. Vhodná nažehlenie citlivých látok, ako hodváb, ľan,
čierne oblečenie alebo čipkovanú bielizeň.

Poťah na žehliacu dosku

2.884-969

Špeciálna kombinácia z bavlny a peny, vysoká priepustnosť vzduchu, umožňuje lepšie prenikanie pary cez
prádlo.

Parná rotačná dýza

2.863-094

Rotujúci prúd pary zvyšuje jej čistiacu silu. Ideálna na
čistenie škár, kútov a ťažko prístupných miest.

Parná turbo kefa

2.863-159

Pre každé čistenie, pri ktorom je normálne nutné drhnutie.
Umožňuje čistenie bez námahy za polovicu času.

Power dýza s predĺžením

2.884-282

Power dýza s predĺžením výrazne zvyšuje čistiacu silu
bodovej dýzy. Ideálna na ľahké a ekologické čistenie na
ťažko prístupných miestach, ako napr. kúty.

Odstraňovač tapiet

2.863-062

Na ľahké odstraňovanie tapiet a zvyškov lepidla pomocou
pary.

Dýza na ošetrovanie
textílií

4.130-390

Na oživenie oblečenia a textílií, odstraňuje zápach,
vyhladzuje komplikované miesta. Integrovaný odstraňovač
žmolkov.

Hubica na okná

4.130-115

Na ľahké a dôkladné čistenie sklenených
a zrkadlových plôch.

Parné čističe

NOVINKA
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Čistenie v domácnosti

Príslušenstvo na čistenie v domácnosti

Žehlenie s tlakom pary znižuje čas žehlenia až
o 50 %.

Čistenie obkladačiek, skla
a iných povrchov s parnými
utierkami z mikrovlákna.

Jedinečná mikrovláknová
abrazívna utierka bez problémov odstraňuje zvyšky vodného kameňa a mydla.

Obj. č.

Opis

Súprava kruhových
keﬁek

2.863-058

Dve rôzne farby na rôzne použitie: kuchyňa a kúpeľňa.

Súprava kruhových
keﬁek s mosadznými
štetinami
Kruhová kefka so
škrabkou

2.863-061

Na ľahké odstraňovanie zažratej špiny, inkrustácií na sporákovom rošte. Nevhodné na citlivé povrchy.

2.863-140

S dvomi radmi štetín odolných voči vysokým teplotám
a škrabkou na odstraňovanie zažratej nečistoty, napr. mastnoty na sporáku. Nevhodné na citlivé povrchy.

Súprava utierok z mikro- 2.863-171
vlákna pre kúpeľne

Súprava utierok z mikro- 2.863-173
vlákna na podlahu

2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru, 1 abrazívna
utierka na odstraňovanie nepoddajných usadenín vodného
kameňa a zvyškov mydla; 1 leštiaca utierka pre výsledok
čistenia bez šmúh a žmolkov.
2 jemné utierky na zem z plyšového velúru, 1 jemný návlek
na ručnú hubicu z plyšového velúru: umožňujú lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny; 1 utierka na čistenie a ošetrovanie antikorových plôch bez šmúh.
2 jemné utierky na podlahu z plyšového velúru: na lepšie
uvoľňovanie a zbieranie špiny.

Súprava utierok z mikro- 2.863-174
vlákna jemný návlek

2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru: na
lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny.

Súprava utierok z mikro- 6.905-921
vlákna

1 utierka na podlahu + 1 návlek z kvalitného mikrovlákna
pre lepšie zbieranie špiny.

Froté utierky, úzke

6.369-357

5 utierok na podlahu z kvalitnej bavlny. Bez žmolkov, silne
savé a pevné.

Froté utierky, široké

6.369-481

5 mimoriadne širokých utierok na podlahu z kvalitnej bavlny. Bez žmolkov, silne savé a pevné.

Froté utierky pre ručnú
hubicu

6.370-990

5 návlekov z kvalitnej bavlny. Bez žmolkov, silne savé
a pevné.

Súprava froté utierok

6.960-019

2 utierky na podlahu, 3 froté utierky pre ručnú hubicu.

HEPA 12 Filter
pre parný vysávač (SV)

2.860-229

Vysokovýkonný HEPA ﬁlter zadrží alergénny peľ, spóry
húb, baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,99 % všetkých
čiastočiek väčších ako 0,3 μ.

Súprava kruhových keﬁek pre parný vysávač
(SV)

2.860-231

Štyri rôzne farby na rôzne použitie.

Súprava utierok z mikro- 2.863-172
vlákna pre kuchyne

Parné čističe

Teplota sa dá nastavovať
priamo na žehličke s otočným gombíkom.
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Čistiace a ošetrovacie prostriedky.
Čistenie v domácnosti

Produkty na čistenie a ošetrovanie textilných plôch (zariadenia na nástrek a extrakciu/tepovače)
Prášok na čistenie kobercov
a čalúnenia RM 760
Obj. č. 6.290-175

Objem: 800 g
Klasický základný čistiaci prášok na
tepovanie textilných podlahových krytín a čalúnenia.

Tabletky na čistenie kobercov
a čalúnenia RM 760
16 tabletiek:
Obj. č. 6.290-828

Obsah: 16 kusov
Klasický základný čistiaci prostriedkov na
tepovanie textilných podlahových krytín a čalúnenia. Tabletky v praktickej, vo vode rozpustnej
a čistenie podporujúcej fólii.

Čistič kobercov, tekutý,
RM 519
Obj. č. 6.295-370

Objem: 1 l
Rýchlo schnúci čistič kobercov bez námahy
odstráni každodenné znečistenie a zabezpečí
rýchle opätovné používanie koberca
po čistení.

Antialergický čistič kobercov
RM 772
Obj. č. 6.295-373

Objem: 0,5 l
Čistič kobercov a čalúnenia, špeciálne vhodný
pre alergikov. Optimálna hygiena podlahy vďaka
výraznému zníženiu alergénneho prachu. S dlhodobým účinkom až 9 mesiacov.

Prostriedok na ošetrovanie/
impregnovanie kobercov
Care Tex RM 762
Obj. č. 6.295-374

Objem: 0,5 l
Vysoko účinná ochrana textílií s dlhodobým
účinkom pre všetky textilné krytiny. Na kobercoch, čalúnení a autosedačkách sa vytvorí
ochranný ﬁlm, ktorý zabráni opätovnému znečisteniu. Aj na manuálnu aplikáciu

Doplnkové produkty pre vysávače s vodným ﬁltrom a parné vysávače (DS 5600 a SV 1802, SV 1902)
FoamStop
Obj. č. 6.290-892

Objem: 125 ml
S týmto tekutým odpeňovačom sa rušivá pena
okamžite rozpustí.

Bioodvápňovacie tyčinky
Obj. č. 6.295-206

Obsah: 9 tyčiniek
Na odvápňovanie parných čističov Kärcher

Produkty pre parné čističe
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50 % menej zvyškovej vlhkosti pri tepovaní – extrakcii.

Nanášanie prostriedkov na
ošetrovanie podláh.

Nanášanie čističa skla
pomocou rozprašovacej
fľaše.

Čistič skla na čistenie okien
s WV 50 Plus.

Ošetrovací prostriedok na tvrdé plochy v spojení s FP 303
Základný čistič na kameň/
linoleum/PVC
Obj. č. 6.295-381

Objem: 1 l
Na dôkladné odstraňovanie starých lesklých
vrstiev a zažratých nečistôt z kameňa,
linolea, PVC, lakovaných parkiet a korku.

Prostriedok na ošetrovanie
voskovaných parkiet/parkiet
s olejovo-voskovou ochrannou
vrstvou
Obj. č. 6.295-384

Objem: 1 l
Optimálne ošetrovanie a ochrana voskovaných
drevených podláh alebo podláh s olejovo-voskovou ochrannou vrstvou. Odstránia sa stopy
po chodení, obnoví sa ochranný ﬁlm a podlaha
získa hodvábne matný lesk.

Prostriedok na ošetrovanie
parkiet/laminátu/korku
s ochranným povlakom
Obj. č. 6.295-383

Objem: 1 l
Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky
parketové, laminátové a korkové podlahy
s ochranným povlakom. Odstránia sa stopy po
chodení, obnoví sa ochranný ﬁlm a podlaha
získa hodvábne matný lesk.

Čistič na kameň, matný/
linoleum/PVC
Obj. č. 6.295-382

Objem: 1 l
Optimálne ošetrenie a ochrana pre všetky
matné podlahy z umelého a prírodného kameňa,
linoleum a PVC. Odstránia sa stopy po chodení,
obnoví sa ochranný ﬁlm a podlaha získa hodvábne matný lesk.

Čistič skla a okien
RM 500 Proﬁ
Obj. č. 6.295-375

Objem: 500 ml
Na čistenie všetkých sklenených a zrkadlových
plôch bez šmúh. Odstraňuje aj nepoddajné
nečistoty ako mastné ﬁlmy, mastnotu z kože
a emisie.

Čistič skla a okien – koncentrát
Obj. č. 6.295-302

Objem: 4 x 20 ml
Čistič na okná v praktickom odtrhávacom balení
na čistenie všetkých vode odolných, hladkých
povrchov, ako je sklo, okná, zrkadlá, sprchovacie kúty atď. bez šmúh. Umožňuje lepšie
stekanie dažďovej vody a oddaľuje opätovné
znečistenie.

Produkty na čistenie skla a okien
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Čistenie v domácnosti

Čistiace prostriedky

