WD 4 Premium Car
Viacúčelový vysávač WD 4 Premium Car s vynikajúcou sacou silou je ideálnym vysávačom pre
autá. Vybavený je špeciálnymi kefami a hubicami ako aj 20 l antikorovou nádobou a plochým
skladaným filtrom.



Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru auta
Pre najlepšie výsledky čistenia na chúlostivých povrchoch, v úzkych
medzipriestoroch a na veľkých plochách.
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Odnímateľná rukoväť
Ponúka možnosť nasunúť rôzne trysky priamo na saciu hadicu.
Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.

Na odstraňovanie jemných ako aj nepoddajných nečistôt.

Patentovaná technológia vyberania filtra
Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety bez kontaktu so špinou.
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Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
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Praktický držiak hubice a sacej trubice
Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice
pri prerušení práce.

WD 4 Premium Car, 1.348-160.0, 2020-01-21

1

WD 4 Premium Car
1.348-160.0

Objednávacie číslo

4054278261683
Skutočný sací výkon*

Air Watt

220

Spotreba energie

W

1000

Objem nádoby

l

20

Vnút. priemer príslušenstva

mm

35

Druh prúdu

V / Hz

220–240 / 50–60

Hmotnosť

kg

7,5

Rozmery (d x š x v)

mm

384 × 365 × 526

m / mm

2,2 / 35

Sacia hubica na veľké plochy





Parkovacia poloha

2 × 0,5 / 35 / Plast

Nárazník




Mokro-/suchá sacia hubica

Clips with 2 rubber and 2 brush
inserts

Odkladanie príslušenstva



Plochý skladaný filter

Vo vyberateľnej filtračnej kazete

Hák na kábel



Filtračné vrecko z netkanej textílie

1

Odkladacia plocha pre malé diely



Štrbinová hubica



Výbava
Sacia hadica
Odnímateľná rukoväť
Sacie trubice

Sacia trubica na veľkú špinu
Sacia kefa s mäkkými štetinami
Sacia kefa s tvrdými štetinami
Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)

 Štandardná výbava.

/ m / mm

m / mm

–
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Antikoro

Materiál nádoby
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14–15

Objednávacie
číslo
Množstvo

Cena

Filtre
Plochý skladaný filter pre WD
4/5/6

1 2.863-005.0

1

Filtračné vrecká z netkanej textílie
pre WD 4/5/6

2 2.863-006.0

4

Súprava štetcov na čistenie interiéru auta

3 2.863-221.0

2

Súprava na čistenie interiéru auta

4 2.863-225.0

7

Plochý skladaný filter vhodý na mokré aj suché vysávanie
bez výmeny filtra. Určený pre viacúčelové vysávače z pro- 
duktovej rady WD 4 až WD 6.
Extrémne odolné voči pretrhnutiu a s vysokým stupňom
zachytávania prachu. Výrazne dlhšie vysávanie ako s papie
rovými filt. vreckami (4 ks). Pre viacúčelové vysávače z
produktovej rady WD 4 až WD 6.

Súpravy príslušenstva





5 2.863-002.0

2

Odsávacia súprava pre elektronáradie, priemer 35

6 2.863-112.0

2

Sada na čistenie interiéru auta NW
35, 7
Hubice

7 2.863-304.0
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Extra dlhá štrbinová hubica

8 2.863-223.0

1

Hubica na vysávanie auta

9 2.863-145.0

1

Úplne prepracovaná extra dlhá štrbinová hubica. Ideálna pre
ťažko dostupné miesta v aute (napr. medzipriestory a ťažko

dostupné úzke priestory). V hodná pre všetky viacúčelové
vysávače Kärcher Home & Garden.
Šikovná hubica pre ľahké a rýchle čistenie áut - od podlahy

až po kufor.

Crevice nozzle extra long WD *ww

10 2.863-306.0

1



Prepínateľná hubica na mokro-suché vysávanie s držiakom

11 2.863-000.0

1

Sacia kefa s tvrdými štetinami

12 2.863-146.0

1

Sacia kefa s mäkkými štetinami

13 2.863-147.0

1

Prepínateľná hubica na mokro-suché pre optimálne suchých
aj mokrých hmôt. Pohodlné prepínanie pomocou nožného

spínača. Hodí sa pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher z
radu Home&Garden.
Sacia kefa na dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov v aute.

Stabilné štetiny ľahko odstránia aj zaschnutú špinu.
Sacia kefa s extra mäkkými štetinami na šetrné čistenie
citlivých plôch v aute, ako je napríklad prístrojová doska

alebo stredová konzola.

Súprava pre domácnosť (pre WD)




Špeciálne použitie
Filter na popol/hrubú špinu Basic

14 2.863-139.0

Filter na popol/hrubú špinu Premium

15 2.863-161.0

Predĺženie sacej hadice 3,5 m

16 2.863-001.0

 Štandardná výbava.

 Príslušenstvo na objednávku.

Filter na hrubú špinu a popol na čistenie krbov, kachľových
pecí, grilu, saunových pecí a pod. - vhodný aj na odstraňo- 
vanie veľkých nečistôt.
Filter na hrubú špinu a popol vo vyhotovení Premium s
jemným filtrom na čistenie krbov, kachľových pecí, grilu,

saunových pecí a pod. - vhodný aj na odstraňovanie veľkých
nečistôt.
3,5 m dlhé predĺženie sacej hadice sa hodí na všetky viaúčelové vysávače Kärcher z radu Home&Garden. Postará sa o

väčší akčný rádius a viac pohodlia pri vysávaní.
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Súprava štetcov na dôkladné a šetrné vysávanie palubných
dosiek, koberčekov, čalúnených povrchov, atď.. Pre všetky
viacúčelové vysávače Kärcher Home & Garden.
Optimalizovaná súprava na čistenie interiéru áut pre čistenie bez chybičiek: od palubnej dosky cez sedačky, čalúnenie,
koberčeky, škáry a medzipriestory až po batožinový
priestor.
Súprava pre domácnosť obsahuje prepínateľnú podlahovú
hubicu a hubicu na čalúnenie. Praktická súprava sa hodí pre
všetky viacúčelové vysávače Kärcher z radu Home&Garden.
Flexibilná sacia hadica (1m) vrátane adaptéra pre pripojenie
na výfukové hrdlo elektronáradia (napr. dierovacia píla,
vŕtačka, hoblík atď.). Pre čistú prácu domácich kutilov.
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19

Objednávacie
číslo
Množstvo

Cena

Predlžovacia sacia trubica, priemer
35

17 2.863-148.0

Predĺženie sacej hadice 3,5 m

18 2.863-305.0



Extension suction tube WD ID 35
*ww

19 2.863-308.0



 Štandardná výbava.

Praktická predlžovacia sacia trubica pre väčší akčný rádius.
Predĺženie sacej trubice sa obzvlášť odporúča na čistenie
ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú napr. vysoké stropy.



 Príslušenstvo na objednávku.
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