WD 2
A nagy teljesítményű és hatékony WD 2 multifunkciós porszívó masszív és törésálló 12 l-es
műanyag tartállyal rendelkezik, mellyel ideális alapkészülék.
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Új fejlesztésű padlófej
A legjobb tisztítási eredményért, akár száraz, nedves, vagy apró illet-
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„Pull & Push“ zárrendszer
A tartály egyszerűen, könnyen és biztonságosan nyitható ill. zárható

ve durvább szennyeződésről van szó. A legmagasabb kényelem és
rugalmasság porszívózás közben.
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Praktikus kábel- és tartozéktárolás
A gégecső, a csatlakozókábel és a tartozékok biztosan és helytakarékosan tárolhatók
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Ergonomikus markolat
Lehetővé teszi a készülék kényelmes szállítását
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WD 2

 Kompakt felépítés
 Praktikus kábel- és tartozéktárolás
 Vízelőkészítő berendezés
Cikkszám

1.629-760.0

EAN kód

4039784943568

Tényleges szívási teljesítmény*

Air Watt

180

Energiafogyasztás (W)

W

1000

Tartály űrtartalma

l

12
Műanyag

Tartály anyaga
Névleges tartozékok

mm

35

Csatlakozókábel

m

4

Tápfeszültség

V / Hz

220–240 / 50–60

Súly

kg

4,5

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

369 × 337 × 430

Szívótömlő

m / mm

1,9 / 35

Szívócső, 2 darab (db), 0.5 m, 35 mm

darab / m /
mm

2 × 0,5 / 35 / Műanyag / –
Klipek

Nedves-száraz padlótisztító fej
Papír porzsák

darab

Szívócső durva szennyeződésekhez
Stabil ütközésvédelem
Tartozéktárolás a készüléken
Kábelakasztó
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Réstisztító fej
m / mm

–





*Szívótömlőkkel mérve az IEC 60312 szabványosított mérési módszer szerint.
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Habanyagszűrő

WD 2
1.629-760.0
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Cikkszám

Menge

Leírás
A Kärcher patronszűrője lehetővé teszi a nedves és száraz
felszívást a szűrő cseréje nélkül.
2 rétegű papírporzsák kiváló szűrőteljesítménnyel és nagy
tépésállósággal. A szállított csomag: 5 porzsák.

Szűrő
Patronszűrő

1 6.414-552.0

1 darab

Papírporzsák

2 6.904-322.0

5 darab

3 2.863-225.0

7 parts




Tartozék-készletek
Autóbelső-tisztító készlet

Autókefe-készlet

Háztartási szívókészlet

4 2.863-221.0

5 2.863-002.0

2 parts

2 parts

Elszívókészlet elektromos szerszámokhoz

6 2.863-112.0

2 parts

Autóbelső-tisztítókészlet, 8 részes,NW 35

7 2.862-128.0

7 parts

Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej beépített parkolótámas�szal

8 2.863-000.0

1 darab

Extra hosszú réstisztító fej

9 2.863-223.0

1 darab

Autós szívófej, NW 35

10 2.863-145.0

1 darab

Szívókefe kemény sörtével, NW 35

11 2.863-146.0

1 darab

12 2.863-147.0

1 darab

Optimalizált autóbelső-tisztító készlet az autóbelső hiánytalan tisztításáért: a műszerfaltól az autóüléseken, kárpitfelületeken, szőnyegeken, réseken és köztes tereken át a csomagtérig.
A szívóecsetkészlet lehetővé teszi az autóbelső, műszerfal,
szőnyegek, kárpitfelületek stb. alapos és az anyagnak megfelelő tisztítását. Minden Home & Garden többfunkciós
porszívóhoz.
A háztartási készlet tartalmaz egy átkapcsolható szárazszívófejet és egy kárpittisztító fejet. A praktikus tartozékkészlet minden Kärcher többfunkciós porszívóhoz alkalmas a
Home & Garden területről.
Rugalmas szívótömlő (1 m) összekötővel, elektromos szerszám csatlakoztatásához a távozó levegő csonkon (pl.: fűrész, csiszoló, fúrógép, gyalu stb.) A tiszta barkácsolásért.
Minden autóban előforduló tisztítási feladathoz való tartozékkészlet. A csomagtér, a lábtér, a műszerfal, ülések, oldalzsebek és szőnyegek stb. porszívására.










Tisztítófejek

szívókefe

Átkapcsolható nedves- és szárazszívófej a szennyeződés
tökéletes felszívásáért. Egyszerű alkalmazkodás nedves
vagy száraz szennyeződéshez pedállal. Minden Kärcher
háztartási többfunkciós porszívóhoz.
Alapvetően átdolgozott extra hosszú réstisztító fej. Ideális
nehezen elérhető helyekhez az autóban (pl. köztes helyek és
rések). Minden Kärcher háztartási porszívóhoz alkalmas.
Jól kezelhető szívófej autók könnyű és gyors a járműtisztításához a lábtértől a csomagtartóig.
Szívókefe autóban lévő kárpitok és szőnyegfelületek alapos
tisztítására. A beleszáradt szennyeződés a stabil sörtéknek
köszönhetően könnyen eltávolítható.
Extra puha sörtéjű szívókefe autóban lévő érzékeny felületek, mint műszerfal vagy középkonzol, kíméletes tisztítására.








Durvaszennyeződés-/ hamuszűrő,
Basic

13 2.863-139.0

Durvaszennyeződés-/ hamuszűrő,
Premium

14 2.863-161.0

3,5 m szívótömlő-hosszabbító

15 2.863-001.0



Durva szennyeződés-/ hamuszűrő kandalló, cserépkályha,
grillező, szaunakályha és a többi tisztítására, durva szen�- 
nyeződés eltávolítására is alkalmas.
Durva szennyeződés-/ hamuszűrő Premium kivitelben finom
szűrővel kandalló, cserépkályha, grillező, szaunakályha és a

többi tisztítására, durva szennyeződés eltávolítására is
alkalmas.
A 3,5 m hosszú tömlőhosszabbító alkalmas minden Kärcher
háztartási többfunkciós porszívóhoz és gondoskodik a na
gyobb hatótávolságról és a nagyobb mozgásszabadságról.

WD 2, 1.629-760.0, 2019-01-22

Speciális felhasználások

WD 2
1.629-760.0

16

17

Cikkszám
Hosszabbító- szívócső, névleges
átmérő 35

16 2.863-148.0

Porelszívó

17 2.863-234.0

Menge

Leírás
Praktikus hosszabbító-szívócső a nagyobb hatótávolságért.
A szívócső hosszabbítása különösen nehezen hozzáférhető

helyekhez, pl. nagy belmagasságú helyeken lévő mennyezetekhez ajánlott.
A WD száraz-nedves porszívóink új tartozéka, a porelszívó
lehetővé teszi a pormentes fúrást minden falfelületen. A por 
közvetlenül felszívásra kerül.
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