
Multifunkční vysavače
MV 4 Premium

Multifunkční vysavač MV 4 Premium – výkonný a energeticky úsporný. S robustní nádrží z ušlechtilé oceli o
objemu 20 l, plochým skládaným filtrem v odnímatelné kazetě, parkovací poloha pro pracovní přestávky.

Vybavení:
• Sací hadice 2.2 m 35 mm
• Sací trubky 2 kusy 0.5 m 35

mm
• Mokro-suchá podlahová hubice

Clips with 2 rubber and 2 brush
inserts

• Spárová hubice
• Vliesový filtrační vak 1 kusy
• Ochrana proti nárazu
• Parkovací poloha
• Otočný spínač (Zap/Vyp)
• Uložení příslušenství na

přístroji
• Odkládací přihrádka na malé

díly

Objednací číslo: 1.348-150.0

Technické údaje
Výkon odpovídá* (W) 1600

Spotřeba energie (W) 1000

Délka kabelu (m) 5

ID accessory (mm) 35

Materiál nádrže l 20/

Napětí (V) 220-240

Hmotnost (kg) 7,5

Rozměry (D x Š x V) (mm) 384x365x526



Detaily

Popis
Multifunkční vysavač MV 4 Premium je přístroj střední třídy, který nabízí robustní, nárazu vzdornou nádrž
z nekorodující ušlechtilé oceli o objemu 20 l a který je vybaven patronovým filtrem ve filtrové kazetě, který
lze snadno vyklopením vyjmout, aniž byste přišli do kontaktu s nečistotami. Filtr je ideální pro multifunkční
vysávání bez výměny filtru. Se spotřebou 1000 Watt je multifunkční vysavač MV 4 Premium stejně
výkonný jako jiný vysavač se spotřebou 1600 Watt. Další funkce přístroje jsou „Pull &#38;
Push“ uzavírací systém, ergonomicky tvarovaná rukojeť, praktická úschova kabelů a příslušenství přímo
na přístroji. Odnímatelná rukojeť umožňuje montáž příslušenství přímo na sací hadici. V kombinaci s
nově koncipovanou sací hadicí zajišťuje nová podlahová hubice na klipsy se svými 2 gumovými a 2
kartáčovými pásky naprosto dokonalé zachycení nečistot všeho druhu. Při přerušení práce lze sací trubici
a podlahovou hubici rychle a snadno zaparkovat.

Použití
• Garáž
• Dílna
• Místnost pro kutily
• Sklep
• Vstupní oblast
• Čištění automobilů
• Malé množství vody
•

Vybavení a užitek
Patentovaná technika odnímání filtru
Pro mokré a suché vysávání bez výměny filtru.

Nejjednodušší odstranění filtru ve vteřině vyklopením z filtrové kazety – úplně bez kontaktu s nečistotami.

Nově vyvinutá podlahová hubice a sací hadice
Pro dosažení nejlepších výsledků čištění, bez ohledu na to, zda se jedná o suchou nebo mokrou, jemnou
nebo hrubou nečistotu.

Pro maximální pracovní pohodlí a flexibilitu při vysávání.

Odnímatelná rukojeť
Nabízí možnost nasazení nejrůznějších trysek přímo na sací hadici.

Pro nejjednodušší sání i ve stísněných podmínkách.

Praktická parkovací pozice
Při přerušení práce pohodlné a rychlé zaparkování sací trubky a podlahové hubice.

Praktická úschova kabelů a příslušenství
Praktické a bezpečné uložení sací hadice úsporné na místo.

Uzavírací systém „Pull &#38; Push"
Pro snadné, rychlé a bezpečné otevírání a zavírání nádoby.

Ergonomicky tvarovaná rukojeť
Umožňuje snadnou přepravu přístroje.

* Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013



Volitelné příslušenství

Filtry

Objednací číslo 2.863-005.0

Objednací číslo 2.863-006.0

Sací hubice

Objednací číslo 2.863-000.0

Extra dlouhá spárová hubice (350 mm), NW 35
Ideální pro čištění těžce přístupných míst, jako např. meziprostoru v sedacích
soupravách, bočnicích v autech atd.
Objednací číslo 2.863-144.0

Autohubice NW 35
Rychlé a snadné vysávání čalounění a kobercových ploch v zavazadlovém
prostoru a na podlaze aut.
Objednací číslo 2.863-145.0

Sací kartáč s tvrdými štětinami, NW 35
K důkladnému čištění čalounění a kobercových podlah v autě. Zaschlé nečistoty
mohou být bez problémů odstraněny.
Objednací číslo 2.863-146.0



Sací hubice
Sací kartáč s měkkými štětinami NW 35
Pro šetrné čištění citlivých ploch ve vozidlech, např. armatur.
Objednací číslo 2.863-147.0

Turbo sací hubice na čalounění
Praktická, ručně vedená hubice s pracovní šířkou 160 mm. Hubice je vybavená
rotujícím kartáčem poháněným vzduchem, která uvolní z povrchu i silně ulpívající
nečistoty. Čistí polstrování, křesla, sedačky, pohovky, polštáře, postele atd. a
odstraňuje obratem ruky zvířecí chlupy a drobečky - samozřejmě i v autě.
Objednací číslo 2.903-001.0

Sady příslušenství
Sada na čištění vnitřků automobilů, 8-dílná, NW 35
Bohatá sada příslušenství pro čištění automobilu: 1,5 m prodlužovací hadice,
extra dlouhá spárová hubice, autohubice, měkká sací hubice, tvrdý sací kartáček,
utěrka na okna, utěrka z mikrovlákna.
Objednací číslo 2.862-128.0

Objednací číslo 2.863-002.0

Flexibilní sací hadice (1m)
1m dlouhá, extra tenká a flexibilní hadice s propojovacím kusem k jednoduchému
připojení elektronářadí na mokro-suché vysavače (verze s elektrozásuvkou).
Prach a špína jsou ihned při svém vzniku odsáty.
Objednací číslo 2.863-112.0

Speciální použití
Filtr na hrubé nečistoty a popel Basic
Sestává z: 20l nádrže, 1 m flexibilní kovové sací hadice a 1 m kovové sací trubky
(230 mm).
Objednací číslo 2.863-139.0



Speciální použití
Filtr na hrubé nečistoty a popel Premium
Sestává z: 20l nádrže, 1 m flexibilní kovové sací hadice a 1 m kovové sací trubky
(230 mm) a jemného filtru.
Objednací číslo 2.863-161.0

Kovová spárová hubice
Mimořádně dlouhá kovová štěrbinová hubice (360 mm) k odstraňování popela
nebo hrubých nečistot na těžko přístupných místech. Oblasti použití: krb, sauna,
kachlová kamna, gril atd.
Objednací číslo 2.640-951.0

Objednací číslo 2.863-001.0

Prodlužovací sací trubka, NW 35
K dosažení těžko dostupný míst, jako např. nečistoty ve vysokých místnostech,
jmenovitý průměr 35.
Objednací číslo 2.863-148.0


