
Suché vysavače
T 7/1 Classic

Lehký a ergonomický: vysavač T 7/1 Classic se sériovým fliesovým filtračním sáčkem je vysavač základní
třídy s dobrým poměrem cena-výkon, silným sacím výkonem a uložením kabelu.

Vybavení:
• Sací hadice 2 m
• Sací trubka, plast 3 x 0,35 m
• Filtrační sáček Vliesový filtrační

vak
• Přepínatelná podlahová hubice

270 mm
• Materiál nádrže Plast
• Podlahová hubice
• Ochranná třída II

Objednací číslo: 1.527-181.0

Technické údaje
Množství vzduchu (l/s) 40

Podtlak (mbar/kPa) 230/23

Objem nádrže (l) 7,5

Max. příkon (W) Max. 1000

Standardní jmenovitý průměr 35

Délka kabelu (m) 7,5

Hladina hluku (dB(A)) 63

Hladina akustického výkonu (dB(A)) 75

Hmotnost (kg) 3,5

Rozměry (D x Š x V) (mm) 375x285x310

Třída energetické účinnosti D



Detaily

Popis
S výkonem 1.000 W vytváří kompaktně sestavený vysavač Kärcher T 7/1 Classic na suché nečistoty silné
vakuum o 23,0 kPa. Přitom pracuje s pouhými 63 dB(A) příjemně tiše. Přístroj disponuje dvoumetrovou
sací hadicí a se svou hmotností 3,5 kg je velmi lehký. Prakticky tvarované koleno s plynulou regulací sací
síly umožňuje trvalou, neúnavnou práci. Díky dvěma bočním a dvěma vodicím kolečům vysavač lépe
popojíždí. Nárazník po obvodu vysavače zajišťuje to, aby nárazuvzdorná nádrž o objemu 7,5 litru
nezpůsobila škody na nábytku atd. Vysavač T 7/1 Classic je vyráběn sériově a je vybaven fliesovým
filtračním sáčkem.

Vybavení a užitek
Nízká hmotnost
Vysavač Kärcher T 7/1 Classic je až o 50 % lehčí než konkurenční přístroj se stejným objemem nádrže a
lze jej díky jeho nízké hmotnosti (3,5 kg) pohodlně přenášet. Překonání schodů nebo delší vzdálenosti tak
nečiní sebemenší problém.

Hlavní filtrační koš pro optimální odlučování prachu
Permanentní hlavní filtr zajišťuje optimální odlučování prachu a umožňuje tak provoz bez filtračního
sáčku.

Nejvyšší sací výkon současně s nejnižšší spotřebou energie
Vysavač Kärcher T 7/1 Classic přesvědčí namísto předimenzovanými turbínami optimalizovaným
prouděním vzduchu a tím i lepším sacím výkonem.

Spotřeba energie a příkon vysavače Kärcher T 7/1 Classic je v porovnání s konkurenčními přístroji o
téměř 25 % nižší (1000 Watt oproti 1300 Watt).

Sací výkon na podlahové hubici je i přes nižší spotřebu energie o cca 25 % vyšší než u konkurenčních
přístrojů (249 Watt oproti 200 Watt).

Hák na kabel
Síťový kabel se jednoduše připevní k háku na kabely. To umožňuje snadnou a bezpečnou přepravu
přístroje k místu použití bez klopýtání přes kabely.



Volitelné příslušenství

Fliesové filtrační sáčky (3-vrstvé)

Objednací číslo 6.904-084.0

Sací hadice kompletní (Clip-System)
Saugschlauch kpl. Ersatz
Objednací číslo 2.889-100.0

Spárové hubice
Štěrbinová hubice
Štěrbinová hubice DN 35, plast , 250 mm
Objednací číslo 6.906-240.0


