
VC 5
Μικρή, αλλά ισχυρή: Η compact σκούπα αναρρόφησης της Kärcher VC 5 δεν διαθέτει σα-
κούλα, καθαρίζει εις βάθος και μπορεί να αποθηκευτεί με ευκολία ακόμη και σε μικρούς χώ-
ρους.
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 Τηλεσκοπικός σωλήνας τριών μερών

 Η συσκευή μπορεί να μειωθεί στο μισό της μέγεθος με το πάτημα 
ενός κουμπιού

 Αποθηκεύεται εύκολα σε μικρούς χώρους

 Εναλλασσόμενο ξηρό ακροφύσιο με εύκαμπτη άρθρωση

 Άριστη καθαριστική απόδοση, όπως ακριβώς οι μεγάλες ηλεκτρικές 
σκούπες

 Άριστη ευελιξία αι ευκολία για καθαρισμό κάτω από τα έπιπλα

 Φίλτρο συστήματος χωρίς σακούλα τριών επιπέδων

 Δεν υπάρχει ανάγκη να αγοραστούν σακούλες φίλτρου
 Αξιόπιστη απορρόφηση ρύπων από τη συσκευή

 Λειτουργία φίλτρου δυο επιπέδων

 Αυτόματος καθαρισμός φίλτρου όταν το κάλυμμα του φίλτρου είναι 
ανοικτό VC
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VC 5

 Σύστημα φιλτραρίσματος χωρίς σακούλα με ολοκληρωμένο καθαρισμο 
φίλτρου

 Μαγνητική θέση parking

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.349-100.0

 4054278184357
Ονομαστική ισχύς εισόδου W 500
Καθαρισμός απόδοσης ανά πλήρω-
ση του φίλτρου

m² 150

Διαστάσεις σε διάσταση parking mm 182 × 261 × 621
Διαστάσεις σε θέση επέκτασης mm 182 × 261 × 1234
Μήκος καλωδίου m 7,5

Εξοπλισμός
Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού δα-
πέδου

 Με πτυσσόμενο χερούλι

Αφαιρούμενο κουτί φίλτρου  Mε κύριο φίλτρο και μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου
Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου  Mε κύριο φίλτρο και μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου
Φίλτρο υψηλής απόδοσης στην 
απορρόφηση σωματιδίων HEPA

 Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998)

Θέση στάθμευσης  Με μαγνήτη
Έλεγχος ισχύος  Με 4 επίπεδα ισχύος
Ακροφύσιο ταπετσαρίας  
Μαλακή χειρολαβή  
2 γάντζοι καλωδίων  Με λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφη-
σης

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Φίτλρο

Φίλτρο εξερχόμενου αέρα VC 5 1 2.863-240.0 1 Pieces Χάρη στο φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) ο εξερχόμε-
νος αέρας από την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης είναι πιο 
καθαρός από τον αέρα του χώρου. Συνιστάται η αντικατάστα-
ση κάθε χρόνο.



Φίλτρο για VC 5 2 2.863-239.0 1 Pieces Το φίλτρο μεγάλης διάρκειας του VC 5 φιλτράρει αξιόπιστα τη 
λεπτή σκόνη. Το φίλτρο, που βρίσκεται σε ένα κουτί φίλτρου, 
μπορεί να αφαιρεθεί και να καθαριστεί εύκολα.



Ακροφύσια

Ακροφύσιο παρκέ 3 2.863-242.0 1 Pieces Απαλό, λείο και ευέλικτο: Το ακροφύσιο παρκέ Kärcher για την 
ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης VC 5 χωρίς σακούλα. Με 
μαλακές τρίχες από φυσικές τρίχες για απαλό καθάρισμα των 
ευαίσθητων σκληρών δαπέδων.



Ακροφύσιο στρωμάτων 4 6.906-755.0 1 Pieces Για τον καθαρισμό των στρωμάτων και των δυσπρόσιτων 
περιοχών και των εσοχών μέσα και γύρω από τα κρεβάτια. 

Ακροφύσιο ταπετσαρίας turbo 5 2.903-001.0 1 Pieces Πρακτικό ακροφύσιο με περιστρεφόμενη βούρτσα που λει-
τουργεί με αέρα. Καθαρίζει σε βάθος ταπετσαρίες και υφασμά-
τινες επιφάνειες. Ιδανικό για την απομάκρυνση τριχών από 
κατοικίδια.



Απαλή βούρτσα επίπλων 6 2.863-241.0 1 Pieces Η απαλή βούρτσα επίπλων από μαλακές τρίχες απομακρύνει 
τη σκόνη από τα ράφια, τις λάμπες, τις ευαίσθητες επιφάνειες 
και τις ηλεκτρονικές συσκευές.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


