
WVP 10 Adv
Η μηχανή αναρρόφησης WVP 10 τροφοδοτείται με μπαταρίες είναι πάντα άνετη ανεξάρτητα 
από το πώς την κρατάτε. Ιδανική για όλες τις λεπτές επιφάνειες, όπως παράθυρα ή πλακά-
κια.
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 Ελαφριά, εργονομική συσκευή γενικής χρήσης

 Κατάλληλη για όλους τους τύπους λείων επιφανειών, π.χ. 
οριζόντιες, κάθετες, ακόμα και υπερυψωμένες.

 Άνετος χειρισμός και εύκολη λειτουργία.

 Αφαιρούμενη, αντικαταστάσιμη μπαταρία

 Δυνατότητα εξωτερικής φόρτισης της μπαταρίας και, σε συνδυασμό 
με μια εφεδρική μπαταρία, εκτέλεσης της εργασίας χωρίς διακοπή.

 Ένδειξη κατάστασης φόρτισης με 3 λυχνίες LED πάνω από τον 
διακόπτη ON/OFF.

 Εύκολο καθάρισμα ακμών

 Τελικό αποτέλεσμα χωρίς γραμμές ακόμα και στις ακμές χάρη στο 
χειροκίνητα ρυθμιζόμενο διαχωριστικό.

 Δοχείο ακάθαρτου νερού μεγάλης χωρητικότητας

 Λόγω της μη αναγκαιότητας συχνού αδειάσματος του δοχείου οι 
διακοπές της εργασίας περιορίζονται και, κατά συνέπεια, η 
παραγωγικότητα αυξάνεται.
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WVP 10 Adv

 WVP 10 Adv με λειτουργία ταχείας φόρτισης
 Αντικαταστάσιμη μπαταρία
 Εικονικά αδιάλειπτη εργασία

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.633-560.0

 4054278348605
Πλάτος εργασίας ακροφυσίου αναρ-
ρόφησης

mm 280

Πλάτος εργασίας στενού ακροφυσίου 
αναρρόφησης

mm 170

Χωρητικότητα κάδου ακάθαρτου 
νερού

ml 200

Χρόνος φόρτισης μπαταρίας min 50
Διάρκεια ζωής μπαταρίας min 35
Τάση μπαταρίας V 3,7
Τρέχων τύπος V / Hz 220 – 240 / 50 – 60
Βάρος μαζί με την μπαταρία kg 0,95
Διαστάσεις (L × W × H) mm 280 × 130 × 335

Εξοπλισμός
Συμπυκνωμένο καθαριστικό επιφα-
νειών CA 30 R (1 × 500 mL)

 

Φιάλη ψεκασμού (500 ml) και πανί 
καθαρισμού με μικροΐνες

 

Ξεσκονόπανο μικροϊνών  2 x
Ξεσκονόπανο μικροϊνών, εξωτερικού 
χώρου

 1 x

Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα 
αντικατάστασης

 

Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου  
Σταθμός φόρτισης  
Στόμιο αναρρόφησης με δυνατότητα 
αντικατάστασης

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Ανταλλακτικό πανί

Πανάκι μικροϊνών για εξωτερικά 
τζάμια

1 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.



Πανάκι μικροϊνών 2 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.



Ανταλλακτικές μπαταρίες

Aνταλλακτική μπαταρία για τον WV 
5 και τον WVP

3 2.633-123.0 1 Pieces Απολαύστε καθαρισμό χωρίς διακοπές με την εφεδρική μπα-
ταρία για τα Συστληματα Καθαρισμού Τζαμιών WV 5 και WVP 
με μπαταρία.



Ρύγχος αναρρόφησης

Σετ λάστιχα καθαρισμού, φαρδιά 4 2.633-005.0 2 Pieces Για αντικατάσταση του λάστιχου καθαρισμού των τζαμοκαθα-
ριστών. Για φινίρισμα όλων των ομαλών επιφανειών χωρίς 
ίχνη - χωρίς στάξιμο.


Σετ λάστιχα καθαρισμού, στενά 5 2.633-104.0 2 Pieces 

Προεκτάσεις

Kιτ τηλεσκοπικής προέκτασης 
τζαμοκαθαριστή

6 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.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


