FC 5
Čistič tvrdých podláh FC 5 s valcami z mikrovlákna a funkciou 2 v 1 na stieranie a odsávanie
vlhkej a suchej špiny iba v jednom pracovnom kroku.
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Funkcie 2-v-1
Stieranie bez predchádzajúceho vysávania vďaka zbieraniu vlhkej a
suchej špiny iba v jednom pracovnom kroku.
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Funkcia samočistenia vďaka odsávaniu nečistôt z valcov
Konštantne čisté valce pre najlepší výsledok čistenia.
Vďaka nízkej zvyškovej vlhkosti vyschne podlaha za menej ako 2
minúty.
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Valce z vysokokvalitného mikrovlákna
Valce z mikrovlákna sa montujú a demontujú rýchlo a ľahko.
Možné pranie v práčke až na 60 °C.

Inoveatívny koncept pohonu
Smerom dopredu rotujúce valce umožňujú ľahký pohyb stroja po
podlahe, čo uľahčuje čistenie.
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FC 5

 Inovačná samočistiaca funkcia
 Praktická parkovacia stanica na odkladanie
 S vzorkou čistiaceho prostriedku
1.055-500.0

Objednávacie číslo

4054278091532
Druh prúdu

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

Výkon

W

max. 460

Plošný výkon na jednu náplň (cca.)

ca. 60

Objem nádoby na čistú vodu

400

Objem nádoby na špinavú vodu

200
ca. 500

Otáčky valcov
mm

300
ca. 2

Doba schnutia čistenej podlahy

200

Objem čistiaca stanica
Dĺžka kábla

m

7

Hmotnosť

kg

4,6

Rozmery (d x š x v)

mm

320 × 270 × 1220

Výbava
Systém s 2 nádržami
Pár čistiacich valcov - žlté
Čistiaca a parkovacia pozícia

 Štandardná výbava.
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Pracovná šírka valcov

FC 5
1.055-500.0
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Objednávacie
číslo
Menge
Valce
Set valcov - žlté

1 2.055-006.0

1

Set valcov - šedé

2 2.055-007.0

1





 Príslušenstvo na objednávku.
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 Štandardná výbava.

Čistota v dvojitom balení: set 2 kusov mikrovláknových
valcov pre Kärcher čistič tvrdých podláh umožňuje šetrné
mokré čistenie a údržbu všetkých tvrdých podláh - vrátane
parkiet. Valce nezanechávajú vlákna, majú vysokú absorbčnú schopnosť a extrémne dlhú životnosť. Vďaka rozdielu
farieb, ktoré možno jednoznačne rozlíšiť, môžu byť použité
pre rôzne úlohy - napríklad valec pre kúpeľne a pre kuchyňu. Okrem toho je možné valce prať v práčke až pri 60 ° C.

