Vysavač na okna WV 6 Plus
S inovativní technologií stěrky a ještě flexibilnější ve využití: bateriový vysavač na okna WV 6
Plus pro čistá okna beze šmouh za co nejkratší dobu.
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Vylepšená technologie stěrky
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Displej k zobrazení zbývající doby chodu baterie s přesností
na minuty

Díky inovativní stěrce je čištění ještě flexibilnější - ideální pro
používání u podlahy.



Displej se zobrazením stavu nabití ukazuje zbývající dobu chodu
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Extra dlouhá doba chodu baterie
S extra dlouhou dobou chodu 100 minut je zaručeno čištění bez
přerušování.
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Příjemně tichý
Nízká hlučnost aku stěrky práci jen zpříjemní.
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baterie s přesností na minuty. Čištění lze lépe plánovat.

Vysavač na okna WV 6 Plus
 Náhradní sací hubice, k dodání volitelně jako speciální
příslušenství

 Displej se zbývající dobou chodu baterie s přesností na minuty

 Včetně láhve s rozprašovačem s rozmývákem z mikrovláken a
koncentrátem čisticího prostředku 20 ml

Technické údaje
Objednací číslo

1.633-510.0

EAN kód

4054278469546

Pracovní šířka sací hubice

mm

280

Objem nádrže na špinavou vodu

ml

150

Doba běhu baterie

100

Doba nabíjení baterie

170

Druh proudu

V / Hz

100–240 / 50–60

Hmotnost vč. baterie

kg

0,76

Rozměry (D x Š x V)

mm

126 × 280 × 310

Vybavení
Láhev s postřikovačem Extra s potahem z mikrovláken



Lithium - iontová baterie





Rychlonabíječka
Vyměnitelnost sací hubice

 Obsaženo v objemu dodávky.
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cca 300 m² = 100 oken

Čisticí výkon pro jedno nabití baterie

VYSAVAČ NA OKNA WV 6 PLUS
1.633-510.0
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Objednací
číslo

4

5

6
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Množství

Síťový díly

1 2.633-511.0

1 kusy

Stěrky pro WV 6 (280 mm)

2 2.633-514.0

2 kusy

Stěrky pro WV 6 (170 mm)

3 2.633-513.0

2 kusy

4 2.633-512.0

1 kusy

5 2.633-129.0

1 kusy

Rychlonabíječka WV 6 Plus

Rychlonabíječka vám umožní pokračovat bez zbytečných
prostojů s čištěním oken. Náhradní rychlonabíječka určená
pro bateriový čistič oken WV 6.



Stěrky
Pro čištění bez zanechání skvrn: vyměnitelné stěrky (280

mm) pro bateriový čistič oken WV 6.
K výměně stěrek (170 mm) u bateriových čističů oken WV 6.

Pro dokonalou čistotu bez skvrn.

Trysky
Malá odsávací hubice, 170 mm
(žlutá) pro WV 6

Ideální pro čištění oken s příčlemi o šířce 170 mm: úzká
odsávací hubice určená pro čistič oken WV 6. Vhodná pro
menší okna.



Nová sada s láhví s rozprašovačem Extra včetně potahu z
mikrovláken s upevněním na suché zipy, širokou a úzkou
hubicí, škrabkou na hrubé nečistoty a 20 ml čisticího
prostředku na okna.





Postřikovací láhve
Sada láhve s rozprašovačem Extra

Kapsa na boky

6 2.633-006.0

1 kusy

Praktická kapsa na boky k uložení čističe oken a
rozprašovače.

WV potah z mikrovlákna Indoor

7 2.633-130.0

2 kusy

WV mikrovláknový potah Outdoor

8 2.633-131.0

2 kusy

Potah z mikrovláken Indoor s páskami na suchý zip pro
optimální odstranění nečistot láhví s rozprašovačem bateri- 
ového čističe WV na každém hladkém povrchu.
Ideální pro venkovní okna: Potah z mikrovláken Outdoor s
upevněním na suché zipy a mimořádně abrazivními vlákny 
včetně škrabky na ulpívající nečistoty.

Prodlužovací sada WV / KV

9 2.633-144.0

1 kusy

 Obsaženo v objemu dodávky.



Kapsa na boky WV
Potahy na stírání

Prodloužení
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S teleskopickou prodlužovací sadou pro akustěrku a vibrační
bateriový čistič můžete čistit i velmi vysoká okna. Možnost 
vytažení od 0,6 do 1,5 metru délky.

