
WV 6 Plus *EU
Ακόμα μεγαλύτερη ευελιξία στη χρήση και ρύγχος καινοτόμου τεχνολογίας: τζαμοκαθαρι-
στής με μπαταρία WV 6 Plus για καθαρά τζάμια χωρίς θαμπά σημεία, κηλίδες και γραμμές 
σε χρόνο μηδέν.
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 Βελτιωμένη τεχνολογία ρύγχους

 Το μακρύ μάκτρο καινοτόμου τεχνολογίας καθιστά το καθάρισμα 
ακόμα πιο ευέλικτο, ενώ είναι ιδανικό για τον καθαρισμό 
επιφανειών περιμετρικά του δαπέδου.

 Μπαταρία εντυπωσιακά μεγάλης διάρκειας λειτουργίας

 Χάρη στην εντυπωσιακά μεγάλη διάρκεια λειτουργίας 100 λεπτών, 
η μπαταρία του τζαμοκαθαριστή επιτρέπει την αδιάλειπτη εκτέλεση 
των εργασιών καθαρισμού.

 Αφαιρούμενο μάκτρο

 Το μάκτρο αφαιρείται εύκολα από το ακροφύσιο αναρρόφησης και 
καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση.

 Γρήγορο άδειασμα του δοχείου με τήρηση των αρχών 

υγιεινής

 Γεμίστε και αδειάστε εύκολα το δοχείο καθαρού νερού KV 4 και το 
δοχείο ακάθαρτου νερού WV 6 χωρίς να έρθετε σε επαφή με το 
νερό ή τους ρύπους.
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WV 6 Plus *EU
 Ανταλλάξιμο ακροφύσιο αναρρόφησης που διατίθεται ως προαιρετικό 

εξάρτημα
 Οθόνη ένδειξης της απομένουσας διάρκειας λειτουργίας της μπαταρίας 

σε λεπτά
 Συμπεριλαμβάνονται επιπλέον φιάλη ψεκασμού με πανάκι καθαρισμού 

με μικροΐνες και συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών 20 ml

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.633-510.0

 4054278469546
Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρ-
ρόφησης

mm 280

Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου 
νερού

ml 150

Διάρκεια ζωής μπαταρίας min 100
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας min 170
Επιφάνεια καθαρισμού ανά φόρτιση 
μπαταρίας

 Περ. 300 m² = 100 τζάμια

Τύπος μπαταρίας  Μπαταρία λιθίου
Τρέχων τύπος V / Hz 100 – 240 / 50 – 60
Βάρος μαζί με την μπαταρία kg 0,76
Διαστάσεις (L × W × H) mm 126 × 280 × 310

Εξοπλισμός
Συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών 
(1 × 20 mL)

 

Δοχείο ψεκασμού extra με πανάκια 
μικροϊνών

 

Πλάτος ακροφυσίου αναρρόφησης  280 mm
Φορτιστής ταχείας φόρτισης  
Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα 
αντικατάστασης

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Τροφοδοτικά

Ταχυφορτιστής τζαμοκαθαριστή 1 2.633-511.0 1 Pieces Για να επιστρέψετε γρήγορα στο καθάρισμα των τζαμιών σας: 
εφεδρικός ταχυφορτιστής για τον τζαμοκαθαριστή μπαταρίας 
WV 6.



Ρύγχος αναρρόφησης

Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα για 
τον τζαμοκαθαριστή WV 6 (280mm)

2 2.633-514.0 2 Pieces Για αψεγάδιαστο αποτέλεσμα καθαρισμού χωρίς γραμμές: 
Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα (280 mm) για τον τζαμοκαθαρι-
στή μπαταρίας WV 6.



Ανταλλακτικά ελαστικά μάκτρα για 
τον τζαμοκαθαριστή WV 6 (170mm)

3 2.633-513.0 2 Pieces Για αντικατάσταση των ελαστικών μάκτρων (170 mm) του 
τζαμοκαθαριστή μπαταρίας WV 6. Για αψεγάδιαστο αποτέλε-
σμα καθαρισμού χωρίς γραμμές.



Ακροφύσια

Στενό ακροφύσιο αναρρόφησης του 
τζαμοκαθαριστή WV6

4 2.633-512.0 1 Pieces Με πλάτος 170 mm, είναι ιδανικό για τον καθαρισμό μικρών 
τζαμιών που χωρίζονται με μεταλλικά πλαίσια. 

Προεκτάσεις

Kιτ τηλεσκοπικής προέκτασης 
τζαμοκαθαριστή

5 2.633-144.0 1 Pieces Με το κιτ τηλεσκοπικής προέκτασης που εφαρμόζεται στον 
τζαμοκαθαριστή και τον δονούμενο καθαριστή χωρίς καλώδιο, 
μπορείτε να καθαρίσετε ακόμα και τζάμι σε ύψος έως 1.5 
μέτρα.



Μπουκάλι ψεκασμού

Μπουκάλι ψεκασμού 6 2.633-129.0 1 Pieces Το νέο μπουκάλι ψεκασμού Extra, που περιλαμβάνει ξεσκονό-
πανο μικροϊνών με αυτοκόλλητο Velcro, φαρδιούς και στενούς 
υαλοκαθαριστήρες, ξύστρα απομάκρυνσης σκληρών ρύπων 
και συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών 20 ml.



Ανταλλακτικό πανί

Πανάκι μικροϊνών 7 2.633-130.0 2 Pieces Το πανάκι μικροϊνών με συνδετήρα hook-and-loop για βέλτι-
στη αφαίρεση των ρύπων με τη φιάλη ψεκασμού του WV σε 
όλες τις λείες επιφάνειες.



Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά 
τζάμια

8 2.633-131.0 2 Pieces Ιδανικό για εξωτερικά τζάμια: Το ξεσκονόπανο μικροϊνών με 
συνδετήρα hook-and-loop και ένα μεγάλο αριθμό λειαντικών 
ινών. Περιλαμβάνει ξύστρα απομάκρυνσης ρύπων για τους 
πιο επίμονους ρύπους.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


