WV 50 plus

Ideal para janelas, espelhos, superfícies lisas e de vidro, com inovador sistema de sucção de
água. Possui reservatório muito fácil de ser esvaziado e bateria de lítio iônico, com longa vida
útil. Aspirador para limpeza rápida, higiênica e sem deixar marca no vidro. É Leve, compacto e
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fácil de usar.

WV 50 plus
Dados técnicos
Número de Série

1.633-106.0

Código EAN

4039784399198

Faixa de trabalho do bocal de sucção
largo
Capacidade do reservatório de água
suja
Tempo necessário para carregar a
bateria
Duração da bateria

mm

280

ml

100

min.

150

min.

20
Aprox. 60 m² = 20 janelas

Área limpa por carga de bateria
Voltagem

V

120–127

Frequência

Hz

60

Peso incluindo bateria

kg

0,7

ml

20

Detergente concentrado limpa vidro
Pulverizador com frasco e pano em
microfibra
Bocal de sucção largo



Bateria de lítio-ion




Carregador de baterias

 Padrão.

280 mm
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Equipamento

WV 50 plus
1.633-106.0

1

2

3

4

5

7

8

9

Número de
Série

Descrição

Frasco pulverizador



1 2.633-114.0
Lábios de sucção
Aba de puxar, larga

2 2.633-005.0

Aba de puxar, estreita

3 2.633-104.0

Para substituir abas de puxar de Aspiradores de Janela.
Acabamento sem escorrimento em todas as superfícies
macias - sem pingos.



Bico de 170mm para o Aspirador de Janela.Especialmente
desenhado para janelas de treliça e janelas pequenas.





Bicos
Bico de aspiração, 170 mm

4 2.633-002.0

Extensões



5 2.633-111.0
6 2.633-007.0

Peça de extensão telescópica definido para a janela de
vácuo Kärcher.

7 2.633-006.0

Saco Hip para armazenagem prática do Aspirador de Janela

e aplicador.

Pano de limpeza em microfibra

8 2.633-100.0

Pads em microfibras para prolongamento da WV

9 2.633-109.0

Pano de limpeza em microfibra limpa completamente todas
as superfícies macias.
Pano de limpeza em microfibra limpa completamente todas
as superfícies macias. Para a remoção de sujidade óptima
em todas as superfícies lisas.

Extensão WV



Pochete
Saco Hip WV
Panos para troca



 Opção.
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 Padrão.



