
FC 7 Cordless
Τέλος στο σκούπισμα πριν το σφουγγάρισμα: Η μηχανή καθαρισμού δαπέδων FC 7 
Cordless αφαιρεί όλα τα είδη ξηρών και υγρών καθημερινών ρύπων σε ένα μόνο βήμα. Με 
αυτόν τον τρόπο, εξοικονομεί έως και τον μισό χρόνο **.
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 All-in-one: Αφαιρεί όλους τους καθημερινούς τύπους ξηρού 

και υγρού ρύπου σε ένα βήμα

 Εξοικονόμηση χρόνου 50%**: Η τεχνολογία τεσσάρων κυλίνδρων 
επιτρέπει το σφουγγάρισμα χωρίς την κουραστική δουλειά της 
ηλεκτρικής σκούπας εκ των προτέρων.

 Βέλτιστη συλλογή τριχών μέσω του ενσωματωμένου φίλτρου 
τριχών. Το σκούπισμα είναι 20%* καθαρότερο από ό,τι με 

σφουγγαρίστρα και πολύ πιο πρακτικό

 Σύστημα 2 κάδων: Συνεχής διαβροχή των κυλίνδρων από τον κάδο 
φρέσκου νερού ενώ παράλληλα οι ρύποι συλλέγονται στον κάδο 
ακάθαρτου νερού.

 Χωρίς κόπο: Τέλος στο τράβηγμα των κουβάδων τριγύρω, στο 
χειροκίνητο στύψιμο του πανιού καθαρισμού δαπέδου και στο 
τρίψιμο.

 Δύο διαφορετικοί τρόποι καθαρισμού συν λειτουργία boost

 Η περιστροφή του κυλίνδρου και η ποσότητα του νερού μπορούν 
να ρυθμιστούν ανάλογα με τον τύπο του ρύπου και του δαπέδου, 
επιπλέον λειτουργία Boost για επίμονη βρωμιά.

 Κατάλληλο για όλα τα σκληρά δάπεδα - όπως παρκέ, laminate, 
πέτρα και κεραμικά πλακίδια, PVC και βινύλιο.

 Χρόνος λειτουργίας περίπου. 45 λεπτά χάρη στην ισχυρή 

μπαταρία ιόντων λιθίου

 Μέγιστη ελευθερία κινήσεων κατά το καθάρισμα χάρη στη μη 
εξάρτηση από πρίζες: δεν χρειάζεται να αλλάζετε πρίζες συνέχεια.

 Οθόνη LED τριών σταδίων με διαισθητική λειτουργία ένδειξης 
στάθμης μπαταρίας.
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FC 7 Cordless

 All-in-one: Αφαιρεί όλους τους καθημερινούς τύπους ξηρού και υγρού 
ρύπου σε ένα βήμα

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.055-730.0

 4054278540955
Τρέχων τύπος Ph / V / Hz 1 / 100 – 240 / 50 – 60
Απόδοση σε κάλυψη επιφάνειας ανά 
φόρτιση μπαταρίας

m² 135

Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού ml 400
Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου 
νερού

ml 200

Πλάτος εργασίας ρολού mm 300
Χρόνος στεγνώματος δαπέδου min 2
Τάση μπαταρίας V 25,55
Διάρκεια ζωής μπαταρίας min 45
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας h 4
Τύπος μπαταρίας  Μπαταρία λιθίου
Βάρος kg 4,3
Διαστάσεις (L × W × H) mm 310 × 230 × 1210

Εξοπλισμός
Σύστημα 2 κάδων  
Δυνατότητα ρύθμισης της περιστρο-
φής του κυλίνδρου και του όγκου του 
νερού

 

2 ζεύγη κυλίνδρων γενικής χρήσης, 
κίτρινου χρώματος

 

Προϊόν καθαρισμού δαπέδου πολλα-
πλών χρήσεων RM 536, 30 ml

 

Θέση καθαρίσματος και στάθμευσης  
Βούρτσα καθαρισμού  
Φορτιστής  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     * Η FC 7 Cordless επιτυγχάνει έως και 20% καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε σύγκριση με μία συμβατική σφουγγαρίστρα στην κατηγορία 
δοκιμής «Σκούπισμα». Αναφέρεται στα μέσα αποτελέσματα των δοκιμών στην αποτελεσματικότητα καθαρισμού, στη συλλογή των ρύπων και στον καθαρισμό των άκρων. ** Το 
καθαριστικό δαπέδου της Kärcher μειώνει το χρόνο καθαρισμού έως και 50%, καθώς οι συνηθισμένες οικιακές ακαθαρσίες μπορούν να αφαιρεθούν από τα σκληρά δάπεδα σε 
ένα μόνο βήμα, απομακρύνοντας την ανάγκη αναρρόφησης πριν σκουπίσετε.     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Rollers

Σετ roller, κίτρινο 1 2.055-006.0 1 Σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για απαλό υγρό 
καθαρισμό και περιποίηση όλων των σκληρών δαπέδων. 
Χωρίς χνούδια, απορροφητική και ανθεκτική στη φθορά.



Σετ roller, γκρι 2 2.055-007.0 1 Σετ κυλίνδρων μικροϊνών 2 εξαρτημάτων για απαλό υγρό 
καθαρισμό και περιποίηση όλων των σκληρών δαπέδων. 
Χωρίς χνούδια, απορροφητική και ανθεκτική στη φθορά. .



Σετ roller για πέτρινα δάπεδα 3 2.055-021.0 1 Σετ κυλίνδρων για εύκολο ο καθαρισμό ανθεκτικών σκληρών 
δαπέδων και βρόμικων εσοχών. Πλένεται στο πλυντήριο έως 
τους 60 °C.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


