VC 5
Mazs, bet jaudīgs putekļu sūcējs bez maisiņa. Kärcher VC 5 vertikālā putekļu sūcēja galvenā
priekšrocība ir tā kompaktums, jo to var viegli uzglabāt, neaizņemot daudz vietas. Turklāt tā
tīrīšanas veiktspēja ir līdzvērtīga parastajam sausās sūkšanas putekļu sūcējam, tikai šī iekārta
ir daudz mobilāka.
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Trīspakāpju teleskopiska iesūkšanas caurule




Putekļusūcēja augstumu var samazināt uz pusi, nospiežot vienu pogu
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Pārslēdzams sauso netīrumu grīdas uzgalis ar kustīgu savienojumu

Šādā stāvoklī to varēsiet uzglabāt īpaši kompakti.
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Augsta tīrīšanas veiktspēja.
Lieliska manevrētspēja, ierīce viegli piekļūst grūti aizsniedzamām
vietām, piemēram, zem mēbelēm.
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Trīspakāpju bezmaisa filtrācijas sistēma
Nav vajadzības regulāri iegādāties dārgus filtru maisus.
Vienkārša savākto netīrumu un gružu izbēršana.

Divpakāpju filtra tīrīšanas funkcija
Automātiska filtru tīrīšanas sistēma atverot filtra pārsegu.
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VC 5

 Efektīva bezmaisa filtra sistēma ar iebūvētu filtra tīrīšanas
sistēmu

 Novietošanas stāvoklis uz magnēta darbības principa

Tehniskie dati
Pasūtījuma Nr.

1.349-100.0

EAN kods

4054278184357

Nominālā patēriņa jauda

W

500

Tīrīšanas veiktspēja ar vienu filtra
uzpildi

m²

150

Izmēri uzglabāšanas stāvoklī

mm

182 × 261 × 621

Izmēri izvērstā stāvoklī

mm

182 × 261 × 1234

vada garums

m

7,5

Pārslēdzams sauso netīrumu grīdas
uzgalis

ar kustīgu savienojumu

Izņemams filtra kārtridžs

ar galveno un īpaši izturīgu filtru

Filtra tīrīšanas funkcija

galvenajam un īpaši izturīgam filtram

HEPA filtrs

HEPA apstrādātā gaisa filtrs (EN 1882:1998)

Novietošanas stāvoklis

ar magnētu

Jaudas kontrole

ar 4 jaudas līmeņiem

Mīksto mēbeļu uzgalis





Mīksts polsterējums uz roktura
Teleskopiska iesūkšanas caurule
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Standarta piederumi

VC 5
1.349-100.0
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Pasūtījuma
Nr.

4

Daudzums
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Cena

Apraksts

Filtri




Exhaust air filter VC 5

1 2.863-240.0

1 gabals

Cartridge filter VC 5

2 2.863-239.0

1 gabals

Nozzle parquet VC 5

3 2.863-242.0

1 gabals

Uzgalis matračiem

4 6.906-755.0

1 gabals

Turbo rīks VC 6 un DS 5600 mīkstajām mēbelēm
Soft dusting brush

5 2.903-001.0

1 gabals



6 2.863-241.0

1 gabals



Uzgaļi
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Īpašs uzgalis higiēniskai matraču un gultas rievu sūkšanai.

