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VySAVAče

    Problémy s místem? Kärcher nabízí rafinované řešení,  
aby se hezké věci v životě ocitly v centru pozornosti.  
Čím méně místa vysavač potřebuje, tím lépe. Ultrakompaktní  
VC 5 je malý a přesvědčí vynikajícím čisticím výkonem.   
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Supersíla
Drobek se jen zřídka vyskytuje 
osamoceně. Nejraději leží – společně 
s prachem, vlasy a dalšími částečkami 
– na podlaze nebo okolo sedačky.  
Je skvělé, že se výkonné vysavače 
Kärcher dokážou houfům nečistot 
postavit a dělají to, co umí nejlépe: 
úžasně vysávají.

Pro všechny
Ano, máme je všechny: Vysavače 
pro  alergiky. Pro rodiny Pro domácnosti 
svobodných. Pro velké a malé byty.  
Se sáčkem i bez sáčku. Tedy pro každý 
požadavek a každou potřebu vhodný 
vysavač, který zbaví kobercovou, 
dlaždicovou nebo i parketovou  
podlahu prachu a podobně.

SUpERSÍLA.  
pRO VšECHNY.
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VC 5  ■ A A C A 500 W Bezsáčkový,  
vyjímatelná  
filtrační kazeta

8,5 m Přepínací –  ■ –

VC 3  ■ A A D A 700 W Bezsáčková,  
nádoba

7,5 m Přepínací  ■ –  ■

VC 2  ■ A A D A 700 W Vliesový  
filtrační sáček

7,5 m Přepínací  ■ –  ■

Kompaktní vysavače

VySAVAče

VC 6 Premium A D D A 600 W Vliesový  
filtrační sáček

10 m Přepínací  ■  ■  ■

VC 6 A D D A 600 W Vliesový  
filtrační sáček

10 m Přepínací  ■  ■  ■

Klasické vysavače

DS 5.800  
s vodním filtrem

– – – – 900 W Vodní filtr 10,2 m Přepínací  ■  ■ –

Klasický vysavač s vodním filtrem

FANtAStiCKá šEStKA.

 ■  NOVINKA  ■ Součástí dodávky.
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VySAVAče

Nezáleží na tom, o jaký druh nečistot se u soupeře jedná: 
VC 5 Kärcher mu nedá šanci. Díky trojitému teleskopickému 
systému, vysoce výkonné podlahové hubici, bezsáčkovému 
filtru a regulovatelné sací síle vyhraje tento malý prostorový 
zázrak každý souboj. A postará se o čistotu v každém rohu. 
Budete tak vždy perfektně připravení na každodenní život 
– s chytrými řešeními pro čištění od firmy Kärcher 
pro vnitřní použití.

MALý A KOMpAKtNÍ  
S VELKOLEpýM VýKONEM.
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Šetří místo
Tomu se žádný klasický 
vysavač nevyrovná: 
Stisknutím tlačítka je 
z VC 5 nejkompaktnější 
vysavač na světě. A vejde 
se dokonce i do skříňové 
zásuvky. 

Špičkový výkon
Dokonalé výsledky čištění 
i při kompaktní konstrukci 
– jako dobrý, ale velký 
klasický vysavač.

Magnetická  
parkovací poloha
Bezpečné odstavení 
při přerušení práce. 
Pohodlné přemisťování. 
Prostorově úsporné uložení.

Optimální  
volnost pohybu
díky svislé konstrukci. 
Odpadá obtížné tahání 
za sebou a nedochází 
k zaháknutí o překážky. 
Ideální také pro vysávání 
schodů.

Bezsáčkový  
filtrační systém
s jednoduše vyjímatelnou  
filtrační kazetou. Odpadá 
nepohodlná výměna sáčků. 
Odpadají další náklady. Díky 
integrovanému čištění filtru 
není nutné ruční čištění.

Plnohodnotný jako 
velký vysavač 
V zasunutém stavu 
pomocí hubice 
na čalounění, štětce 
na nábytek nebo 
štěrbinové hubice 
rychle vysaje veškeré 
povrchy a mezery.

VC 5

Třída energetické účinnosti: A

Třída čištění tvrdých podlahových krytin: A

Třída čištění koberců: C

Třída emisí prachu: A

14



VySAVAče

Na první pohled: Ach, ten je roztomilý. Na druhý 
pohled: Páni, ten toho dokáže! Kompaktní vysavač 
VC 5 je mimořádně skladný. A díky tomu také 
mimořádně prostorově úsporný. Ideální pro malé 
domácnosti a při problémech s místem. Díky 
patentované trojité teleskopické sací trubce se vejde 
dokonce i do skříňové zásuvky! To nedokáže žádný 
klasický vysavač. Ale VC 5 ano. Protože i přes 
miniaturní provedení zabezpečuje maximální 
výsledky při čištění na úrovni velkého klasického 
vysavače. Patří tak k vysavačům s nejlepším čisticím 
výkonem na trhu. A umí toho ještě víc: Šetří peníze. 
Stroj si vystačí bez drahých filtračních sáčků. Stačí 
jednoduše vyjmout plnou filtrační kazetu, vyprázdnit 
ji a nasadit zpět. A můžete pokračovat. 

PŘEDNOSTI, VE KTERÝCH  
SPOČÍVÁ ROZDÍL

 ■ Nejjednodušší uložení 
na minimálním prostoru. 

 ■ Vynikající čisticí výkon na úrovni 
velkého klasického vysavače. 

 ■ Rychlé vyprazdňování filtru. 
Nevznikají náklady 
na dokupování drahých sáčků.

MONStRÓZNÍ SÍLA. tRpASLiČÍ VELiKOSt.
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3 3

1

2 2

Uložení na minimálním prostoru 
Více úložného prostoru pro ostatní věci.

Flexibilní kloub 
Snadné manévrování a vysávání 
pod nábytkem.

Bezsáčkový filtrační systém 
S integrovaným čištěním filtru.

1

2

3
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VySAVAče

VC 5

 ■  Ideální pro malé domácnosti s malým úložným prostorem.
 ■  Bezsáčkový filtrační systém: rychlé vyprazdňování filtru  
bez vysokých nákladů na nákup filtračních sáčků.

 ■  Bohaté příslušenství, např. pro úzká místa, čalounění 
a choulostivé povrchy.

Technické údaje

Třída energetické účinnosti: A

Příkon: 500 W

Hlavní a dlouhodobý filtr

Hygienický filtr HEPA (EN 1822:1998)

Základní pravidlo: Vysavač musí odpovídat způsobu života! Na výběr 
jsou tři kategorie: Kompaktní vysavače pro menší domácnosti 
s malým úložným prostorem. Klasické vysavače pro rodiny s velkými 
čištěnými plochami. Klasické vysavače s vodním filtrem pro alergiky. 
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