
SE 5.100

Навсякъде, където се изисква хигиенично почистване в дълбочина на влакната се 
използва прахосмукачката за почистване на твърди подови настилки и килими SE 
5.100. Препаратът за почистване се впръсква под налягане в дълбочина на килима и 
след това заедно с отделените замърсявания се изсмуква отново. Така се отстраня-
ват в дълбочина мазнини, замърсявания и миризми. Серийно произвежданият на-
крайник за твърди повърхности гарантира чистота без следи по настилките от ес-
тествен камък, гранит, линолеум и изкуствени настилки. Заедно с почистващите 
препарати на Керхер перящата прахосмукачка SE 5.100 се грижи за почистване в 
дълбочина на порите и за блестяща чистота – идеалното решение за хора, които 
страдат от алергии. Със свален контейнер за прясна вода SE 5.100 може да се из-
ползва и като напълно функционираща прахосмукачка за мокро и сухо почистване.
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SE 5.100

 Система за комфорт 2-в-1 с интегриран маркуч

Технически данни
Артикулен н-р  1.081-200.0

 4039784515086
Вакуум  210 / 21
Количество въздух  70
Резервоар за чиста / мръсна вода  4
Консумирана мощност турбина / 
помпа

 1400 / 40

Количество на изпръскване  1
Налягане на изпръскване bar 1
Свързващ кабел  5
Тегло без аксесоари  7,4

Оборудване
Маркуч с ръкохватка за пръскане/
изсмукване

 2 / 35

Тръби за впръскване и екстракция  2 × 0,5 / 35 / Пластмаса / –
Дюза за миене с накрайник за 
твърди повърхности

 

Дюза за сухо изсмукване  превключваема дюза за под с 2 ивици
Сюза за почистване на фуги   / –
Дюза за почистване на меки мебе-
ли

 

Хартиена филтърна торбичка  1
Плосък филтър  
Препарат за текстил RM 519 (100 
ml)

 

Ръчно почистване на филтъра  
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р

Филтри

Плосък нагънат филтър 1 6.414-498.0 Плоският нагънат филтър позволява мокро и сухо по-
чистване без смяна на филтъра. Той е с голяма филтърна 
повърхност при минимално пространство и не навлиза в 
контейнера на прахосмукачката.



Комплект филтри 2 6.904-143.0 5 хартиени филтърни торби (2-слойни) с отлични филтри-
ращи качества. Торбите се характеризират с висока здра-
вина и надеждно могат да задържат фина прах. Включи-
телно 1 микрофилтър.



Дюзи

Накрайник за тапицерия с ивици 
четки

3 2.863-150.0 Накрайник за тапицерия с ивици четки за внимателно 
изсмукване на (автомобилни) седалки и мека мебел като 
напр. дивани, фотьойли, канапета, легла и т.н.



Превключващ се накрайник за 
мокро и сухо почистване с инте-
грирана скоба за паркинг позиция

4 2.863-000.0 Превключващ се накрайник за мокро и сухо почистване за 
перфектно почистване на замърсявания. Лесно адаптира-
не към мокро или сухо замърсяване чрез педал. За всички 
универсални прахосмукачки Kärcher Home & Garden.



Накрайник за миене за почиства-
не на тапицерия

5 2.885-018.0 Ръчен накрайник за миене за спрей-екстрактори. Идеален 
за почистване дълбоко във влакната на мека мебел и 
автомобилни седалки.



По-дълъг накрайник за фуги 6 2.863-223.0 Принципно преработен по-дълъг накрайник за фуги. Идеа-
лен за труднодостъпни места в автомобила (напр. меж-
динни пространства и фуги). Подходящ за всички универ-
сални прахосмукачки Kärcher Home & Garden.



Накрайник за автомобил 7 2.863-145.0 Удобен за работа накрайник за автомобил за лесно и 
бързо почистване на автомобила от пространството в 
краката до багажника.



Засмукваща четка с твърд косъм 8 2.863-146.0 Засмукваща четка за основно почистване на тапицерии и 
текстилни подови покрития в автомобила. Засъхнали 
замърсявания лесно се отстраняват благодарение на 
стабилните косми.



Засмукваща четка с мек косъм 9 2.863-147.0 Засмукваща четка с много мек косъм за внимателно по-
чистване на деликатни повърхности в автомобила, като 
напр. арматурното табло или средната конзола.



По-дълъг накрайник за фуги (350 
mm)

10 2.863-144.0 По-дълъг накрайник за фуги – специално за почистване на 
труднодостъпни места, като фуги, жлебове, процепи, и 
други междинни пространства, като между тапицерията, в 
страничните джобове на автомобила или между стена и 
мебел.



Комплекти аксесоари

Домашен комплект 11 2.863-002.0 Домашният комплект съдържа превключващ се накрайник 
за сухо засмукване и накрайник за тапицерия. Подходящ е 
за практичния комплект принадлежности за всички уни-
версални прахосмукачки от сектора Home & Garden.



Домакински комплект 12 2.638-510.0 Богат набор от аксесоари за почистване в домакинството. 
За подове, ниши, тапицерии и много други приложения. 

  Включени в комплекта            


