WV 2 Premium
Komfortní manipulace bez odkapávající vody díky odsávání a velká úspora času - s originální
sadou bateriového čističe na okna firmy Kärcher budou okna během chvilky zářivě čistá beze
šmouh.



Rychlé vyprázdnění
Nádrž na špinavou vodu lze v případě potřeby kdykoli jednoduše a
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rychle vyprázdnit.
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Výměnná sací hubice
Podle velikosti čištěné plochy lze nasadit jak malou, tak i velkou sací
hubici.

LED ukazatel v zorném poli
Snadná kontrola stavu nabití baterie: LED kontrolka, která je integrovaná ve spínači, včas hlásí, kdy je čistič oken nutno nabít.
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Lehký a tichý
Nízká hmotnost a nízká hlučnost umožňují ještě komfortnější čištění
oken.
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WV 2 Premium
Technické údaje
Objednací číslo

1.633-216.0

EAN kód

4054278645599

Pracovní šířka sací hubice

mm

280

Objem nádrže na špinavou vodu

ml

100

Doba běhu baterie

35

Čas nabíjení baterie

185

Čisticí výkon pro jedno nabití baterie

cca. 105 m² = 35 oken
Lithium-iontová baterie

Druh proudu

V / Hz

100–240 / 50–60

Hmotnost vč. baterie

kg

0,6

Rozměry (D x Š x V)

mm

120 × 280 × 320

Vybavení
Koncentrát na čištění oken (1x 20 ml)
Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken




Potah z mikrovláken Outdoor

1x

Nabíječka baterií





Vyměnitelnost sací hubice
Škrabka na nečistoty

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Typ baterie

WV 2 PREMIUM
1.633-216.0
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Objednací
číslo

4

Menge
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Cena

Trysky
Odsávací hubice 170 mm

1 2.633-112.0

1 kusy

170 mm široká odsávací hubice pro WV2 a WV 5. Výborně
se hodí pro dělená nebo menší okna.



2 2.633-107.0

1 kusy

Náhradní síťový díl EU pro okenní stěrku Kärcher.



3 2.633-129.0

1 kusy

Nová sada s láhví s rozprašovačem Extra včetně potahu z
mikrovláken s upevněním na suché zipy, širokou a úzkou
hubicí, škrabkou na hrubé nečistoty a 20 ml čisticího prostředku na okna.



Síťový díly
WV síťový díl
Postřikovací láhve
Sada láhve s rozprašovačem Extra

Stěrky
K výměně stěrek u bateriových čističů oken. Pro dokonalou 
čistotu na každém hladkém povrchu - bez skapávající vody. 

Stěrka, široká

4 2.633-005.0

2 kusy

Stěrka, úzká

5 2.633-104.0

2 kusy

6 2.633-144.0

1 kusy

S teleskopickou prodlužovací sadou pro akustěrku a vibrační
bateriový čistič můžete čistit i velmi vysoká okna. Možnost 
vytažení od 0,6 do 1,5 metru délky.

7 2.633-006.0

1 kusy

Praktická kapsa na boky k uložení čističe oken a rozprašovače.

WV potah z mikrovlákna Indoor

8 2.633-130.0

2 kusy

WV mikrovláknový potah Outdoor

9 2.633-131.0

2 kusy

Potah z mikrovláken Indoor s páskami na suchý zip pro
optimální odstranění nečistot láhví s rozprašovačem bateri- 
ového čističe WV na každém hladkém povrchu.
Ideální pro venkovní okna: Potah z mikrovláken Outdoor s
upevněním na suché zipy a mimořádně abrazivními vlákny 
včetně škrabky na ulpívající nečistoty.

 Obsaženo v objemu dodávky.



Prodloužení
Prodlužovací sada WV / KV

Kapsa na boky
Kapsa na boky WV
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Potahy na stírání

