
VC 5

Η σκούπα VC 5 της Kärcher αποδεικνύει ότι μία σκούπα δεν χρειάζεται να είναι μεγάλη για 
να είναι αποτελεσματική. Η compact σκούπα αναρρόφησης διακρίνεται για την καθαριστική 
της απόδοση, παρά το μικρό της μέγεθος, ενώ μπορεί εύκολα να συναγωνιστεί τις μεγάλες 
σκούπες με ρόδες. Χάρη στο πατενταρισμένο τριπλό τηλεσκοπικό σύστημα, η διάσταση της 
συσκευής μπορεί να μειωθεί στο μισό. Απλά πιέστε το κουμπί και πιέστε ταυτόχρονα: η 
σκούπα VC 5 είναι από τις πλεον compact στον κόσμο και μπορεί να αποθηκευτεί ακόμη 
και στο μικρότερο σπίτι. Η VC 5 οφείλει την ισχυρή της απόδοση στο εναλλασσόμενο πτυσ-
σόμενο ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης. Το ακροφύσιο έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτή τη 
συκευή, απαιτεί χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και αποδίδει το μέγιστο, χάρη στο στιβαρό 
του σχεδιασμό και την ειδική γεωμετρία του πέλματος. Και η ετικέτα ErP πιστοποιεί τα εξαι-
ρετικά αποτελέσματα καθαρισμού του VC 5 σεόλα τα σκληρά δάπεδα και χαλιά. Ένα επι-
πλέον χαρακτηριστικό είναι το σύστημα φίλτρου χωρίς σακούλα, με ολοκληρωμένο καθαρι-
σμο φίλτρου, το οποίο προσφέρει εξοικονόμηση πόρων. Το δοχείο φίλτρου μπορεί να 
αφαιρεθεί εύκολα και εξασφαλίζει γρήηγορη εκκένωση του φίλτρου.
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VC 5

 Α κλάση ενεργειακής ποαδοτικότητας
 Σύστημα φιλτραρίσματος χωρίς σακούλα με ολοκληρωμένο 

καθαρισμο φίλτρου
 Μαγνητική θέση parking

Τεχνικά Στοιχεία
Αρ. παραγγελίας  1.349-100.0

 4054278184357
Τάξη ενεργειακής απόδοσης  A
Ισχύς κινητήρα W 500
Καθαρισμός απόδοσης ανά πλήρω-
ση του φίλτρου

m² 150

Διαστάσεις σε διάσταση parking mm 182 × 261 × 621
Διαστάσεις σε θέση επέκτασης mm 182 × 261 × 1234

Εξοπλισμός
Τηλεσκοπικός σωλήνας  
Εναλλαγή εργαλείου ξηρής αναρρό-
φησης

 Με πτυσσόμενο χερούλι

Αφαιρούμενο κουτί φίλτρου  Mε κύριο φίλτρο και μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου
Λειτουργία καθαρισμού φίλτρου  Mε κύριο φίλτρο και μεγάλη διάρκεια ζωής του φίλτρου
Φίλτρο HEPA  
Θέση στάθμευσης  Με μαγνήτη
Έλεγχος ισχύος  Με 4 επίπεδα ισχύος
Εξάρτημα για ταπετσαρίες  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     


