
Bateriové koště
K 55 Pet Plus

Koště s bateriovým pohonem - K 55 plus - ideální pro občasné čištění všech druhů podlahových krytin.

Vybavení:
• Nabíječka baterií
• Baterie s dlouhou životností
• Držák na stěnu

Objednací číslo: 1.258-509.0

Technické údaje
Objem nádrže (l) 0,5

Hmotnost vč. baterie (kg) 2

Rozměry (D x Š x V) (mm) 260x300x96

Délka teleskopického držadla (mm) 1000-1250

Čisticí výkon pro jedno nabití baterie (m²) 60-100

Napětí baterie (V) 4,8

Napětí (V) 220-240

Frekvence Hz 50



Detaily

Popis
Vždy, když je příliš namáhavé použít vysavač nebo jsou smetáček s lopatkou příliš nepohodlné, přijde ke
slovu Kärcher K 55 plus - koště s bateriovým pohonem. Zařízení se zapíná a vypíná nožním spínačem.
Díky individuálně nastavitelné teleskopické rukojeti je zaručeno komfortní držení těla. Odnímání kartáče
stisknutím tlačítka, jednoduché a hygienické čištění a výměna kartáče. Vyjímatelná baterie může být
nabíjena mimo stroj. Čištění potom může probíhat s 2. výměnným akumulátorem (zvláštní příslušenství)
– bez přerušení práce. Tak splňuje stroj vysoké nároky na kvalitu, ergonomii a komfort obsluhy. S
hmotností 2 kg je stroj lehce transportovatelný a lehce se s ním manipuluje. Přístrojem lze čistit jak tvrdé
tak kobercové podlahy. Vyprazdňování nádobky na nečistoty je velmi jednoduché a hygienické. Uživatel
se nedostane do kontaktu se špínou. Díky své nízké výšce se přístroj dostane i pod nábytek. Na základě
možnosti čištění u okrajů až do 1 mm získáte výborný výsledek čištění.

Vybavení a užitek
Vyjímatelná baterie
Nabíjení je možné v zařízení i mimo něj.

Bez přerušení práce, v čištění lze pokračovat s 2. baterií (speciální příslušenství).

Flexibilně použitelný díky standardnímu kartáči a kartáči na zvířecí chlupy.
Standardním kartáčem odstraníte nečistoty obratem ruky a dosáhnete optimálního výsledku čištění až ke
kraji.

Kartáč na zvířecí chlupy je ideální k odstraňování zvířecích chlupů z koberců a všech ostatních povrchů.

Nožní vypínač
Bez ohýbání, pohodlné zapínání a vypínání.

Inovativní technologie výměny kartáčů stisknutím tlačítka
Snadné a hygienické vyjímání kartáče k jeho čištění nebo výměně.

Nízká hmotnost
Obratný, dobře se ovládá.

Parkovací poloha
Zařízení lze při krátkém přerušení práce odstavit v místnosti, rukojeť zůstane stát ve vzpřímené poloze,
pohodlná manipulace.

Praktické čištění kartáče na zvířecí chlupy
Kartáč je uložený v mřížkovaném pouzdru, které se vyjme pro čištění. Tak zůstanou chlupy viset na
pouzdru a zde je lze jednoduše a hygienicky odstranit.

Teleskopická tyč
Umožňuje komfortní práci, jelikož lze délku individuálně nastavit.

Držák na stěnu s odkládáním pro nabíječku
Možnost uložení úsporná na místo, K 55 plus a nabíječka jsou uklizené a přesto připravené po ruce.


