
SE 3-18 COMPACT
Η ισχυρή μηχανή ψεκασμού - αναρρόφησης θα σε εντυπωσιάσει καθαρίζοντας βαθιά μέσα στις ίνες του εσωτερικού του οχήματος ή του χαλιού.
Προσφέρει μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη σε μια μπαταρία 18 V και τη λειτουργία έκπλυσης για τον καθαρισμό της συσκευής.

Αριθμός παραγγελίας 1.081-500.0

■   Ιδανικό για καθαρισμό σε βάθος στις ίνες του εσωτερικού του αυτοκινήτου
■   Συμβατό με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταρίας 18 V Kärcher Battery Power
■   Με σωλήνα 2 σε 1 και λειτουργία υγιεινής έκπλυσης

Τεχνικά Στοιχεία
4054278856452

Συσκευή με μπαταρία 1

Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V

Ονομαστική ισχύς εισόδου W 184

Πλάτος εργασίας mm 75

Κάδος καθαρού/ακάθαρτου νερού l 1,9 / 1,2

Τάση V 18
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της
μπαταρίας

min περίπου 12

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 3,6
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg 5,1

Διαστάσεις (L × W × H) mm 414 × 225 × 261

Εξοπλισμός

Παραλλαγή
Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και
φορτιστής

Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης m 1,9
Εξάρτημα ψεκασμού-αναρρόφησης
για υφασμάτινες επιφάνειες



Ακροφύσιο σχισμών για καθαρισμό
ψεκασμού-αναρρόφησης



Προϊόντα καθαρισμού
Χημικό καθαριστικό χαλιών RM 519
100 ml

Λειτουργία καθαρισμού συστήματος 
Πρακτική αποθήκευση σωλήνα και
εξαρτημάτων



Αποθηκευτικός χώρος για μικρά
εξαρτήματα



Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο
σωλήνα ψεκασμού αναρρόφησης



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αποδεδειγμένη τεχνολογία Kärcher με

ακροφύσια ταπετσαριών και σχισμών για

βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού

■ Καθαρισμός σε βάθος στις ίνες των υφασμάτινων
επιφανειών.

■ Εύκολος και γρήγορος καθαρισμός χάρη στην
αποτελεσματική μέθοδο καθαρισμού με ψεκασμό και
αναρρόφηση.

■ Χαμηλή υπολειμματική υγρασία για γρήγορο στέγνωμα
υφασμάτινων επιφανειών.

18 V Kärcher Battery Power ανταλλάξιμη

μπαταρία (δεν περιλαμβάνεται ως στάνταρ

εξοπλισμός)

■ Μέγιστη ελευθερία κινήσεων χάρη στην εργασία
ανεξάρτητα από το ηλεκτρικό ρεύμα.

■ Συμβατό με όλες τις συσκευές που ανήκουν στην
πλατφόρμα μπαταριών 18 V Battery Power της
Kärcher.

Υγιεινή λειτουργία έκπλυσης

■ Μετά τον καθαρισμό, η συσκευή καθαρίζεται
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία έκπλυσης. Αυτό
αφαιρεί τυχόν υπολειμματικούς ρύπους και αποφεύγει
τις δυσάρεστες οσμές από τη συσσώρευση βακτηρίων.

■ Επιτρέπει την άμεση αποθήκευση της καθαρής
συσκευής. SE
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Αριθμός
παραγγελίας Περιγραφή

ΜΠΑΤΑΡΊΕΣ

Μπαταρία Battery Power 18V / 2,5Ah *INT 1 2.445-034.0 Mπαταρία 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology)
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές
της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.



Μπαταρία Battery Power 18V / 5,0Ah *INT 2 2.445-035.0 Mπαταρία 18 V/5,0 Ah Kärcher Battery Power με καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology)
συμπεριλαμβανομένης της οθόνης LCD με ένδειξη στάθμης μπαταρίας. Κατάλληλη για χρήση σε όλες τις συσκευές
της πλατφόρμας μπαταριών 18 V Kärcher.



ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ

Φορτιστής ταχείας φόρτισης Battery Power 18 V 3 2.445-032.0 Ο φορτιστής ταχείας φόρτισης φορτίζει την ανταλλάξιμη μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power της Kärcher στο 80%
μέσα σε μόλις 44 λεπτά και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών 18 V της
Kärcher.



STARTERKIT ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΣΤΈΣ ΜΠΑΤΑΡΙΏΝ

Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V /
2,5Ah *EU

4 2.445-062.0 Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/25 περιλαμβάνει την μπαταρία 18V / 2,5Ah Battery Power με
καινοτόμο τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time Technology) και τον φορτιστή ταχείας φόρτισης μπαταριών 18
V. Για όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18 V της Kärcher.



Σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18V /
5,0Ah *EU

5 2.445-063.0 Περιλαμβάνεται η μπαταρία 18V / 5,0Ah Kärcher Battery Power και ο φορτιστής ταχείας φόρτισης μπαταριών 18 V:
Το σετ μπαταρίας & ταχυφορτιστή Battery Power 18/50 για χρήση σε όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών
18 V της Kärcher.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΌΣ ΧΑΛΙΏΝ ΚΑΙ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΏΝ

Υγρό καθαριστικό για χαλιά 6 6.295-771.0 Υγρό απορρυπαντικό με σύνθεση γρήγορου στεγνώματος για ενδιάμεσο καθαρισμό. Κατάλληλο για χαλιά, τάπητες,
ταπετσαρίες, καθίσματα αυτοκινήτου κ.λπ.



CARPET UND UPHOLSTERY CARE

Care Tex 7 6.295-769.0 Άκρως αποτελεσματική προστασία που διαρκεί, για όλες τις υφασμάτινες επιφάνειες. Τα χαλιά, οι ταπετσαρίες και τα
καθίσματα αυτοκινήτου είναι καλυμμένα με μια προστατευτική επικάλυψη που απωθεί τους ρύπους και αποτρέπει τη
συσσώρευση ρύπων στο μέλλον. Επομένως, οι ρύποι μπορούν να καθαριστούν με ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης
με πιο εύκολο και σχολαστικό τρόπο.



 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία      Διαθέσιμα εξαρτήματα      Προϊόντα καθαρισμού.     

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ SE 3-18 COMPACT 1.081-500.0
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