
KV 4
Ο δονούμενος καθαριστής χωρίς καλώδιο KV 4 απομακρύνει εύκολα τους ρύπους από λεί-
ες επιφάνειες.
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 Λειτουργία δόνησης

 Οι δονήσεις βοηθούν στον καθαρισμό και την αφαίρεση επίμονων 
ρύπων.

 Ηλεκτρικό σύστημα ψεκασμού νερού

 Το πανί καθαρισμού διαβρέχεται αυτόματα έτσι ώστε η επιφάνεια 
να πλένεται και να καθαρίζεται σε ένα μόλις βήμα.

 Εύκολη τοποθέτηση πανιού καθαρισμού

 Το σύστημα στερέωσης τύπου «σκρατς» καθιστά εξαιρετικά 
γρήγορη και εύκολη την τοποθέτηση και αλλαγή των πανιών 
καθαρισμού.

 Εύκολη πλήρωση δοχείου

 Η πλήρωση του δοχείου καθαρού νερού με το καθαριστικό μπορεί 
να γίνει εύκολα και γρήγορα, οποιαδήποτε στιγμή. K
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KV 4

 Κατάλληλο για όλες τις λείες επιφάνειες
 Η πλήρωση του δοχείου και η αλλαγή του πανιού καθαρισμού δεν απαι-

τούν κόπο
 Περιλαμβάνονται πλενόμενο πανάκι καθαρισμού και συμπυκνωμένο 

καθαριστικό τζαμιών 20 ml

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.633-920.0

 4054278311821
Χωρητικότητα κάδου καθαρού νερού ml 180
Διάρκεια ζωής μπαταρίας min 35
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας min 160
Επιφάνεια καθαρισμού ανά φόρτιση 
μπαταρίας

 Περ. 100 m² = 33 τζάμια

Επίπεδο δόνησης  1,6
Τύπος μπαταρίας  Μπαταρία λιθίου
Τρέχων τύπος V / Hz 100 – 240 / 50 – 60
Βάρος μαζί με την μπαταρία kg 0,5
Διαστάσεις (L × W × H) mm 260 × 94 × 100

Εξοπλισμός
Συμπυκνωμένο καθαριστικό τζαμιών 
(1 × 20 mL)

 

Φορτιστής  
Πανί  1 x
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Τροφοδοτικά

Φορτιστής τζαμοκαθαριστή 1 2.633-107.0 1 Pieces Τροφοδοτικό αντικατάστασης ΕΕ για τους τζαμοκαθαριστές 
της Kärcher. 

Ανταλλακτικό πανί

Πανάκια τριψίματος KV 4 2 2.633-926.0 2 Pieces Εύκολα, γρήγορα και αποτελεσματικά: Το πανάκι τριψίματος 
εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4 μέσω του συστήματος 
hook-and-loop αφαιρώντας τους επίμονους ρύπους από τις 
ανθεκτικές επιφάνειες



Πανάκια καθαρισμού για πλακάκια 
KV 4

3 2.633-927.0 2 Pieces Το πανάκι καθαρισμού για πλακάκια είναι ιδανικό για την 
αφαίρεση των ρύπων από πλακάκια, εσοχές, αρμούς χάρη 
στις λειαντικές και απορροφητικές ίνες του. Εφαρμόζει εύκολα 
στον καθαριστή KV 4.



Πανάκια απαλού καθαρισμού KV 4 4 2.633-928.0 2 Pieces Το πανάκι απαλού καθαρισμού KV 4 είναι εξαιρετικά μαλακό 
και ιδανικό για την αφαίρεση ήπιων ρύπων από ευαίσθητες 
επιφάνειες. Εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4.



Πανάκι καθαρισμού για τον KV 4 5 2.633-132.0 2 Pieces Το πανάκι καθαρισμού με σύστημα στερέωσης τύπου 
«σκρατς» σάς βοηθά να αφαιρείτε χωρίς κόπο τους ρύπους 
από όλες τις λείες επιφάνειες χρησιμοποιώντας τον δονούμενο 
καθαριστή KV 4.



Σετ με πολλά πανάκια KV 4 6 2.633-929.0 3 Pieces Υψηλής απόδοσης σετ που συνδυάζει πανάκι τριψίματος, 
πανάκι καθαρισμού για πλακάκια και πανάκι απαλού καθαρι-
σμού. Εφαρμόζει εύκολα στον καθαριστή KV 4.



Προεκτάσεις

Kιτ τηλεσκοπικής προέκτασης 
τζαμοκαθαριστή

7 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     


