
FC 7 Cordless
Без нужда от прахосмукачка, преди да избършете: Уредът за почистване на подове 
FC 7 премахва всички видове сухи и мокри ежедневни замърсявания с една стъпка. 
По този начин се спестява до половината от времето **.
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 Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри 

ежедневни замърсявания с една стъпка

 50 % спестяване на време **: Технологията с четири валяка 
позволява избърсване без нужда от предварително 
почистване с прахосмукачка.

 Оптимално почистване на косми с вграден филтър за косми.
 Избърсване с 20%* по-ефективно от обикновен моп и 

много по-удобно

 Система с 2 резервоара: постоянно навлажняване на 
валяците от резервоара за прясна вода, докато мръсотията се 
събира в контейнера за мръсна вода.

 Без усилия: Без влачене на кофа, без кърпа за почистване на 
пода, без търкане.

 Два различни режима на почистване плюс функция за 

усилване

 Въртенето на ролките и количеството вода могат да се 
регулират в зависимост от вида на замърсяванията и пода, 
допълнителна функция Boost за упорити замърсявания.

 Подходящ за всички твърди подове - включително паркет, 
ламинат, камък и керамични плочки, PVC и винил. Време на работа прибл. 45 минути благодарение на 

мощната литиево-йонна батерия

 Максимална свобода на движение при почистване, 
благодарение на независимостта от електрическите контакти - 
няма нужда да сменяте контактите.

 Индикатор на батерията - тристепенен LCD дисплей.
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FC 7 Cordless

 Всичко в едно: Премахва всички видове сухи и мокри ежедневни 
замърсявания с една стъпка

 Количеството вода и скоростта на валяците може да се регулира в 
зависимост от приложението

 Време на работа на батерията прибл. 45 минути

Технически данни
Артикулен н-р  1.055-730.0

 4054278540955
Вид на тока Ph / V / Hz 1 / 100 – 240 / 50 – 60
Ефективност на площ/пълен заряд m² 135
Обем на контейнера за чиста вода ml 400
Обем на контейнера за мръсна 
вода

ml 200

Работна ширина на валяците mm 300
Време за изсъхване на почистени-
те подове

мин 2

Волтаж на батерията V 25,55
Време за работа мин 45
Време за зареждане на батерията h 4
Вид батерия  Литиево-йонни акумулаторни батерии
Тегло kg 4,3
Размери (Д х Ш х В) mm 310 × 230 × 1210

Оборудване
Система с два резервоара  
Въртенето на валяците и обемът 
на водата могат да се регулират

 

4 универсални валяка, жълти  
Препарат за под RM 536 30 ml  
Станция за почистване и съхране-
ние

 

Четка за почистване  
Зарядно устройство  
  Включени в комплекта     * FC 7 Cordless постига до 20% по-добри резултати при почистване в сравнение с конвенционален моп с платнено покритие за избърсван в 
тестовата категория „Избърсване“. Отнася се до средни резултати от теста за ефективност на почистване, събиране на замърсявания и почистване до ръба. ** Уредът 
за почистване на под Kärcher съкращава времето за почистване с до 50%, тъй като обикновената мръсотия в домакинството може да се отстрани от твърдите подове с 
една стъпка, като се премахне необходимостта от прахосмукачка преди избърсване.     
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Артикулен н-р Количество Цена

Ролки

Комплект ролки за различни 
повърхности, жълти

1 2.055-006.0 1 Комплект от две части от микрофибър за нежно мокро 
почистване и грижа за всички твърди подове. Без мъх, 
абсорбиращ и устойчиви на износване. Подходящ за 
пране в перални машини до 60 ° C.



Комплект универсални валяци, 
сиви

2 2.055-007.0 1 Комплект от две части от микрофибър за нежно мокро 
почистване и грижа за всички твърди подове. Без мъх, 
абсорбиращ и износоустойчив. Подходящ за машинно 
пране до 60 ° C.



Валяци за каменни подови 
настилки

3 2.055-021.0 1 Почистването на устойчиви твърди подове и мръсни фуги 
може да бъде изключително лесно: С валяците за камен-
ни подови настилки за отстраняване на упоритите замър-
сявания. Подходящ за машинно пране до 60 °C.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     


