
OC 3 Plus *EU
Το πλυστικό μηχάνημα πίεσης της Kärcher με μπαταρία ιόντων λιθίου και δοχείο νερού για 
εφαρμογή που απαιτείται φορητότητα. Εύκολη μεταφορά και φύλαξη. Με επίπεδη δέσμη για 
ευαίσθητες επιφάνειες.
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 Compact σχεδιασμός μηχανήματος

 Άνετη αποθήκευση του σπιράλ λάστιχου και του πιστολιού κάτω 
από τον αποσπώμενο κάδο

 Εύκολο στη μεταφορά και στην αποθήκευση

 Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίου

 Καθαρισμός εν κινήσει, ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος
 Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας, που σημαίνει ότι 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές πριν να επαναφορτιστεί. 
Η οθόνη LED σάς προειδοποιεί όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.

 Αποτελεσματική, αλλά ήπια με τα υλικά χαμηλή πίεση

 Η χαμηλή πίεση προσφέρει το πλεονέκτημα ότι ο καθαρισμός είναι 
τόσο αποτελεσματικός όσο και εξαιρετικά ήπιος ταυτόχρονα.

 Το τυπικό ακροφύσιο με επίπεδο ψεκασμό καθιστά δυνατή την 
ορατή απόδοση καθαρισμού. Το ακροφύσιο ψεκασμού κώνου είναι 
ιδανικό για πιο ευαίσθητο καθαρισμό των ποδιών των σκύλων.

 Μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ

 Διάφορες εφαρμογές μπορούν να επεκταθούν και να 
τελειοποιηθούν με πρόσθετα εξαρτήματα.

 Το kit περιπέτειας, το kit ποδηλάτου και το kit για κατοικίδια, καθώς 
και ένα πρακτικό κουτί αποθήκευσης, είναι διαθέσιμα. Όλα τα 
αξεσουάρ είναι διαθέσιμα.
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OC 3 Plus *EU

 Ιδιαίτερα compact, εύκολο στη μεταφορά και την αποθήκευση
 Φορητό και για καθαρισμούς χωρίς εξάρτηση από το ρεύμα και την 

παροχή νερού

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.680-030.0

 4054278561158
Εύρος πίεσης  Χαμηλή πίεση
Παροχή l/min μέγ. 2
Τύπος μπαταρίας  Μπαταρία λιθίου
Διάρκεια ζωής μπαταρίας min 15
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας min 180
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 2,29
Διαστάσεις (L × W × H) mm 283 × 236 × 261

Εξοπλισμός
Όγκος δοχείου νερού l 7
Μπαταρία λιθίου  
Λάστιχο σπιράλ m 2,8
Στενό ακροφύσιο ψεκασμού  
Φίλτρο συσκευής  
Καλώδιο φόρτισης μπαταρίας  
Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού 
πλέγματος

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Τιμή Περιγραφή

Mobile Outdoor Cleaner

Αντάπτορας αυτοκινήτου 1 2.643-876.0 Πάντα αρκετή ισχύς εν κινήσει: Με τον αντάπτορα αυτοκινήτου 
το Φορητό Μηχάνημα Καθαρισμού Εξωτερικών Χώρων OC 3 
μπορεί να λειτουργήσει με τη μπαταρία του αυτοκινήτου.



Κουτί εξαρτημάτων Adventure 2 2.643-857.0 Με τα βέλτιστα σχεδιασμένα εξαρτήματα του κουτιού 
Adventure, ο εξοπλισμός εξωτερικού χώρου μπορεί να καθα-
ριστεί χωρίς κόπο οπουδήποτε. Ιδανικό για οποιονδήποτε 
περνά πολλές ώρες στον δρόμο.



Κουτί εξαρτημάτων Bike 3 2.643-858.0 Κουτί εξαρτημάτων ποδηλάτου με βέλτιστα προσαρμοσμένα 
εξαρτήματα για τον καθαρισμό ποδηλάτων και ποδηλατικού 
εξοπλισμού.



Κουτί εξαρτημάτων Pet 4 2.643-859.0 Με τα βέλτιστα σχεδιασμένα εξαρτήματα του κουτιού Κατοικίδι-
ων, μπορείτε να καθαρίσετε χωρίς κόπο και οπουδήποτε τα 
πόδια των σκύλων/κατοικίδιων.



Βούρτσα γενικής χρήσης 5 2.643-870.0 Βούρτσα γενικής χρήσης για βέλτιστο καθάρισμα με βούρτσα. 
Τοποθετείται στο πιστόλι με σκανδάλη του πλυστικού μηχανή-
ματος, αφαιρεί τους επίμονους ρύπους και προστατεύει τα 
εύθραυστα μέρη.



Σωλήνας αναρρόφησης 6 2.643-871.0 Ο εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης για φορητό καθαρισμό 
τοποθετείται πάνω στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης και 
επιτρέπει τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού, όπως πηγά-
δια και δοχεία νερού.



Ακροφύσιο λεπτομερειών 7 2.644-125.0 Το μικρό ακροφύσιο καθαρίζει λεπτομέρειες, στενές εσοχές και 
επίμονους ρύπους. Προσαρμόζεται στο πιστόλι ψεκασμού του 
πλυστικού μηχανήματος και παράγει μια ισχυρή λεπτή δέσμη 
νερού.



Πανί μικροινών 8 2.643-872.0 Με το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών από μαλακό ύφασμα 
μπορείτε να στεγνώσετε τα καθαρισμένα αντικείμενα πριν από 
την αποθήκευσή τους.



Κωνικό ακροφύσιο δέσμης 9 2.643-875.0 Καθαρίστε γρήγορα και απλά το κατοικίδιό σας με το κωνικό 
ακροφύσιο δέσμης. Μπορεί να τοποθετηθεί πάνω στο πιστόλι 
με σκανδάλη του μηχανήματος καθαρισμού και να παράξει μια 
απαλή δέσμη νερού



Πανί από βισκόζη 10 2.643-873.0 Ειδικό πανί μικροϊνών για το στέγνωμα των σκύλων. Απορρο-
φά μεγάλη ποσότητα νερού και εξαλείφει τις δυσάρεστες 
οσμές.



Βούρτσα καθαρισμού τριχώματος 
κατοικίδιων

11 2.643-874.0 Για σχολαστικό βούρτσισμα του τριχώματος των κατοικίδιων: η 
βούρτσα καθαρισμού τριχώματος αφαιρεί ακόμα και τους 
επίμονους ρύπους.



Προφυλακτήρας πιτσιλίσματος 12 2.644-169.0 Ο προφυλακτήρας πιτσιλίσματος για το Mobile Outdoor 
Cleaner προστατεύει τους χρήστες και τον περιβάλλοντα χώρο 
από τον ψεκασμό νερού. Αποθηκεύεται εύκολα (αναδίπλωση 
σε τέσσερα βήματα).



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     


