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Link do produktu: http://www.centrumnarzedzia.pl/odkurzacz-se-4001-p-2124.html

KARCHER Odkurzacz piorący SE
4001 - 1400W (1.081-130.0)
Cena

907,00 zł

Dostępność

Zapytaj o dostępność

Numer katalogowy

1.081-130

Kod producenta

1.081-130

Producent

KARCHER

Opis produktu
KARCHER Odkurzacz piorący SE 4001 - 1400W (1.081-130.0)

Odkurzacz piorący przeznaczony do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych i tapicerki (meblowej/
samochodowej) metodą ekstrakcji.

Odkurzacz jest doskonałym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergie oraz dla posiadaczy zwierząt domowych. Wraz z
antyalergicznym środkiem czyszczącym RM 519 usuwa 99% roztoczy z dywanów, wykładzin i tapicerek. Czyści skutecznie
wykładziny tekstylne i dywany na całej długości runa, w jednym przejściu roboczym. Czyszczenie ekstrakcyjne polega na
spryskaniu powierzchni roztworem środka czyszczącego i odessaniu go razem z rozpuszczonym brudem. Łatwy do napełniania
zamykany zbiornik wody czystej wykonany z przeźroczystego tworzywa pozwala kontrolować poziom wody. Funkcja WATER
STOP automatycznie wyłącza turbinę odkurzacza, gdy poziom wody w zbiorniku wody brudnej osiągnie maksimum.
Urządzenie może też pełnić funkcję odkurzacza na mokro/sucho (odkurzacz należy w tym celu doposażyć w filtr kartridżowy).
Do zbierania suchych śmieci należy stosować worki filtracyjne.

Dysza ekstrakcyjna Kärcher - Redukuje czas schnięcia o 50%.
Zdejmowany zbiornik wody czystej - Łatwy do napełniania i opróżniania. Przeźroczysty i odporny na uderzenia.
Zbiornik można łatwo zamontować na urządzeniu
Uchwyt 3 w 1 - Umożliwia wygodne przemieszczanie oraz opróżnianie odkurzacza.
Hak na przewód zasilający - miejsce na przewód zasilający.
Możliwość przechowywania akcesoriów na odkurzaczu - Praktyczne przechowywanie całego wyposażenia.
Wytrzymały, plastikowy zbiornik na wodę - Dopracowany pod kątem dużej wytrzymałości

Dane techniczne:
Podciśnienie (mbar/kPa): 210 / 21
Wydatek powietrza (l/s): 70
Zbiornik na wodę czystą / brudną (l): 4 / 4
Moc turbiny / pompy (W): 1400 / 40
Wydajność spryskiwania (l/min): 1
Ciśnienie spryskiwania (bar): 1
Szerokość robocza (mm): 230
Zasilanie (V/Hz): 220 / 240 / 50 / 60
Ciężar bez wyposażenia (kg): 7,8
Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm): 441 x 386 x 480
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Wyposażenie:
Odkurzacz
Dysza ekstrakcyjna, ssawka do tapicerki, ssawka szczelinowa
Wąż ssący, papierowa torebka filtracyjna, filtr
Instrukcja
Gwarancja*

* Kärcher Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne (materiałowe bądź produkcyjne) tkwiące w urządzeniu w
okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży. Ze względu na nieprofesjonalny charakter urządzenia, gwarancja na urządzenie
jest udzielana wyłącznie konsumentowi, tj. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym bezpośrednio
z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
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