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WYKURZ BRUD,
PRZYWRÓĆ CZYSTOŚĆ!
Produkty Kärcher do domu.
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ODŚWIEŻ 
WNĘTRZE!
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WITAJ W DOMU

ORZEŹWIAJĄCA 
CZYSTOŚĆ.
Techniki czyszczenia nie mają przed nami tajemnic. 
Poznaj innowacyjnych i nieustraszonych pomocników 
Kärcher, którzy sprawią, że w mig uporasz się z każdym 
brudem. Te urządzenia zadbają o okna, wszelkie gładkie 
powierzchnie w kuchni czy łazience, dywany i podłogi. 
Słowem: o cały Twój dom.
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SPIS TREŚCI

PRZYWRÓĆ CZYSTOŚĆ!
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Nie ma nic lepszego niż zapach świeżości witający nas od progu. 
Tak jest, gdy o czystość w domu dbają innowacyjne urządzenia Kärcher, 
a Ty możesz rozkoszować się wolnym czasem w harmonijnym otocze-
niu. Nigdy więcej brud nie zagości w Twoim domu.

   Spis treści
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16 Przegląd urządzeń
20  Akcesoria i środki czyszczące

22  Robot odkurzający

28  Mopy elektryczne
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96 Akcesoria i środki czyszczące
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SPRZĄTANIE WNĘTRZ

    Czysty i uporządkowany dom to miejsce, gdzie łatwo uporządkować 
też własne myśli. Sprzątaj więc krok po kroku. Zacznij od jednego 
pomieszczenia i pracuj po kolei porządkując cały dom. Może 
podczas tych prac wpadnie Ci do głowy dawno poszukiwane 
rozwiązanie innych problemów!   

NASZA 
RADA
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WSZYSTKO 
W PORZĄDKU!

Proza życia.
Okruchy pod stołem, łapy czworonoga odbite na par-
kiecie, kłębki  kurzu za drzwiami, plamy z czekolady 
na sofie, pół piaskownicy w Twoim pięknym nowym 
dywanie, palce odbite na lustrach. Tyle w domu, 
a co w garażu, piwnicy, samochodzie? Tak, jeśli cho-
dzi o sprzątanie to zawsze jest coś do zrobienia! 
Na szczęście jest też odpowiednie rozwiązanie!

Żegnaj brudzie! 
Mniej brudu w otoczeniu oznacza lepszą jakość życia. 
Szybkie czy gruntowne porządki – nieważne. Z nami 
poradzisz sobie z każdym problemem. Czyszczenie 
i prasowanie parowe oraz odkurzanie tak suchych, jak 
i mokrych zabrudzeń nie było nigdy tak proste. Spra-
wimy, że Twoje życie stanie się łatwiejsze. A Twój dom 
znów zalśni czystością.

    Małe przyjemności = duży bałagan   
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ODKURZACZE

    Mało miejsca w mieszkaniu? To już nie problem: super kompaktowy 
VC 5 Premium i jego bezprzewodowa wersja podczas pracy robią 
doskonałe wrażenie, po pracy widać efekty, a urządzenia mieszczą 
się w każdym, nawet najmniejszym schowku.   

NASZA 
RADA
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SUPERMOCE 
DLA KAŻDEGO.

Supermoce.
Okruchy zbierają się najczęściej w zakamar-
kach sofy czy przestrzeniach za drzwiami. 
Zawsze wraz z kurzem i innymi drobnymi 
zanieczyszczeniami. Dobrze mieć w walce 
z nimi dobrego sojusznika. Najlepszym 
będzie niezawodny odkurzacz Kärcher, 
który usunie wszelkie śmieci i kurz 
szybko i skutecznie.

Dla każdego.
Jeśli zastanawiasz się czy Kärcher może 
zaoferować idealny dla Ciebie odkurzacz, 
to odpowiedź brzmi: tak. Mamy je wszyst-
kie. Odkurzacze dla alergików. Dla rodzin 
i dla singli. Do małych i dużych domów. 
Workowe i bezworkowe. Mamy właściwe 
odkurzacze dla wszystkich i do każdego 
zadania.

Więcej szczegółowych informacji 
na temat odkurzaczy Kärcher 
znajdziesz na www.karcher.pl

http://www.karcher.pl/
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ODKURZACZE

PIERWSZOLIGOWY ZAWODNIK, DZIĘKI 
KTÓREMU USUNIESZ CAŁY TEN BRUD.

Nieważne z jakim rodzajem brudu walczysz, Kärcher VC 5 nie da mu szans. 
Dzięki teleskopowej rurze, którą możesz dopasować do Twojego wzrostu, 
bezworkowej filtracji, skutecznej ssawce podłogowej i regulowanej sile 
ssącej z każdej potyczki z brudem wrócisz zwycięsko. Takie udogodnienia 
posiada także bezprzewodowa wersja VC 5 Premium, która dzięki bateryj-
nemu zasilaniu daje Ci pełną, nieskrępowaną swobodę ruchów podczas 
sprzątania.
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Łatwość przechowywania
w tej kwestii tradycyjne odku-
rzacze nie mają z VC 5 żadnych 
szans. Za dotknięciem jednego 
przycisku schowasz całą rurę, 
dzięki czemu zmieści się nawet 
w szufladzie.

Pozycja parkingowa
dzięki niej odkurzacz 
samodzielnie stoi 
w pionowej pozycji 
podczas przerw 
w pracy - pełna 
wygoda!

Swoboda ruchów
dzięki pionowej konstrukcji 
VC 5 sprawia, że nie musisz cią-
gnąć mozolnie odkurzacza za 
sobą, co często skutkuje obija-
niem mebli i ścian w domu.

Bezprzewodowy 
– zasilany bateryjnie VC 5 
z bezprzewodowym VC 5 
dotrzesz w każde miejsce. 
Nic Cię nie ogranicza.

Najlepsze efekty 
doskonałe rezultaty odkurzania 
przy kompaktowych wymiarach.
Efekty nie ustępują wynikom 
pracy tradycyjnych odkurzaczy.

Bezworkowa filtracja
koniec z kłopotliwym zaku-
pem worków od odkurzacza. 
Zbiornik na zanieczyszczenia 
wystarczy opróżnić do kosza 
i można pracować dalej.

VC 5 Premium

Moc znamionowa: 500 W

Promień roboczy: 10 m

Poziom mocy akustycznej: 77 dB (A)

Ciężar bez wyposażenia: 3.2 kg

Nr kat. 1.349-200.0

LITOWO 
JONOWE 
BATERIE
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VC 5 PREMIUM: 
WIELKA SIŁA – MAŁE GABARYTY.

BEZPRZEWODOWY VC 5 PREMIUM:
SKUTECZNE ODKURZANIE 
– BEZ OGRANICZEŃ.

Ooo, jaki śliczny! To pierwsze spostrzeżenie. Okazuje się jednak, 
że ten słodziak, to naprawdę mocny zawodnik. VC 5 Premium 
jest niezawodny i skuteczny w walce z brudem, a do tego bardzo 
łatwy w przechowywaniu. To powoduje, że jest idealny dla osób 
posiadających mniejsze mieszkania, gdzie przestrzeń jest na 
wagę złota. Składana rura teleskopowa pozwala zmieścić VC 5 
nawet w szufladzie. Takiemu wyzwaniu nie sprosta żaden trady-
cyjny odkurzacz. Jakby tego było mało, jest także oszczędny: 
bezworkowa filtracja przekłada się na konkretne kwoty, które 
pozostaną w Twojej kieszeni. Po odkurzaniu po prostu wyrzucasz 
brud z pojemnika do kosza na śmieci. I już. Prawda, że proste?

Kompaktowy, mocny, bezworkowy: wszystko co potrafi zrobić 
VC 5 Premium potrafi i jego wersja bezprzewodowa, można nawet 
zaryzykować stwierdzenie, że potrafi ona odrobinę więcej... W tym 
modelu zasilanie mocnymi litowo-jonowymi bateriami pozwala 
swobodnie pracować nawet godzinę. I nic nie ogranicza Twoich 
ruchów. W takim czasie można odkurzyć niemal każdy duży dom.

ZALETY, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ

ZALETY, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ

 ■ Doskonałe efekty odkurzania 
dzięki wysokim parametrom 
roboczym, w tym wysokiej 
sile ssącej. 

 ■ Łatwe przechowywanie w małej 
przestrzeni. 

 ■ Bezworkowa filtracja – oszczęd-
ność czasu i pieniędzy.

 ■ Mocne litowo-jonowe baterie 
pozwalają nawet na godzinę 
pracy. 

 ■ Łatwe przechowywanie 
w najmniejszej przestrzeni. 

 ■ Tak samo dobre efekty odkurza-
nia jak w przypadku odkurzaczy 
kablowych.

ODKURZACZE



1

2

3 3

2

15

Łatwe przechowywanie 
w małej przestrzeni

Ruchomy przegub pozwalający 
docierać do zakamarków

Łatwe opróżnianie zbiornika zanieczyszczeń 
bez brudzenia rąk

1

2

3
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ODKURZACZE

Pokaż mi swój odkurzacz, a powiem Ci jak mieszkasz i z czym się 
zmagasz. Gdy na rynku jest tak duży wybór, możemy dobrać odkurzacz 
w sam raz do swoich potrzeb i stylu życia. Potrzebujesz odkurzacza 
bezprzewodowego, który zapewni niezrównaną swobodę ruchów i 
wygodę? Przewodowego, dedykowanego do małych lub dużych prze-
strzeni? Odkurzacza z workiem na śmieci, bezworkowego lub z filtrem 
wodnym, który jest polecany dla cierpiących na alergie wziewne?

VC 5 Premium

 ■   Idealny do mieszkań, gdzie jest niewiele miejsca 
 do przechowywania.
 ■   Bezworkowa filtracja zapewnia wygodę pracy i oszczędności.
 ■    Szeroki wybór akcesoriów zagwarantuje elastyczność 
zastosowań.

Dane techniczne

Moc znamionowa: 500 W

Filtr główny

Filtr HEPA

VC 3 Premium

 ■  Idealny do mieszkań i do domów.
 ■   Bezworkowy (oszczędny) odkurzacz multicyklonowy 
– wysoka skuteczność, doskonała filtracja.

 ■  W wyposażeniu także ssawka do parkietu.

Dane techniczne

Moc znamionowa: 700 W

Przeźroczysty pojemnik na zabrudzenia

Filtr HEPA

VC 5 Cordless Premium

 ■    Idealny do szybkich porządków, komfortowy 
w obsłudze dzięki bezprzewodowemu zasilaniu.

 ■   Mocne, litowo-jonowe baterie zapewniają długa pracę.
 ■   Bezworkowa filtracja i bogaty wybór akcesoriów.

Dane techniczne

Napięcie (V) : 25,2

Czas pracy: maks. 60 minut*

Filtr główny

Filtr HEPA

* W zależności od wybranego ustawienia siły ssącej.
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VC 2 Premium

 ■  Idealny do mieszkań  i małych domów.
 ■    Kompaktowy odkurzacz z łatwym 
systemem wymiany worka filtracyjnego.

 ■  Ssawka do parkietów.

Dane techniczne

Moc znamionowa: 700 W

Duży fizelinowy worek na zanieczyszczenia

Filtr HEPA

VC 6 Premium

 ■   Szybkie i skuteczne odkurzanie dużych powierzchni.
 ■   Pierścień szybkiej wymiany akcesoriów QuickClick.
 ■   System EasySlider ułatwiający omijanie przeszkód 
bez ryzyka ich uszkodzenia.

Dane techniczne

Moc znamionowa: 600 W

Duży fizelinowy worek na zanieczyszczenia

Filtr HEPA

DS 6 Premium z filtrem wodnym

 ■  Rozwiązanie dla alergików.
 ■  Filtracja w "kąpieli wodnej" zamiast 

   tradycyjnych worków na zanieczyszczenia.
 ■   Dba nie tylko o podłogi, ale też i o powietrze 
 w sprzątanym pomieszczeniu.

Dane techniczne

Moc znamionowa: 650 W

Dysza szczelinowa, dysza do tapicerki

Filtr HEPA
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6 ODKURZACZY NA SZÓSTKĘ,
KTÓRYM NIE STRASZNY 
ŻADEN BRUD.

ODKURZACZE

 ■ Objęte dostawą    
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VC 5 Premium 
Nr kat. 1.349-200.0

500 Bezworkowa filtracja 10 Przełączana  ■  ■  ■ –

VC 6 Premium 
Nr kat. 1.195-607.0

600 Fizelinowy
worek filtracyjny

10 Przełączana  ■  ■  ■ –

VC 3 Premium 
Order no. 1.198-138.0

700 Bezworkowa filtracja,  
multicyklonowa

7.5 Przełączana  ■ –  ■  ■

VC 2 Premium
Nr kat.. 1.198-116.0

700 Fizelinowy
worek filtracyjny

7.5 Przełączana  ■ –  ■  ■

DS 6 Premium Waterfilter 
Nr kat. 1.195-240.0

650 Filtr wodny 11.2 Przełączana  ■  ■  ■ –

Odkurzacze przewodowe
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VC 5 Cordless Premium 
Nr kat. 1.349-400.0

25.2 60 15 180 Bezworkowa filtracja  ■ Przełączana  ■  ■  ■ –

Odkurzacze bezprzewodowe

Odkurzacz z filtrem wodnym
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6 ODKURZACZY NA SZÓSTKĘ,
KTÓRYM NIE STRASZNY 
ŻADEN BRUD.

Sięgnij po więcej informacji 
na www.karcher.pl

http://www.karcher.pl/
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AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE
DO ODKURZACZY

Czasem po prostu potrzebujesz większej elastyczności od swojego odkurzacza. 
Właśnie po to istnieją dodatkowe akcesoria. Dzięki nim możesz poszerzyć 
zakres zastosowań odkurzacza, by wysprzątać cały dom na błysk.

KLUCZ DO WIĘKSZEJ EFEKTYWNOŚCI.
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VC 3 P
Filtr HEPA 13* 
Nr kat. 2.863-238.0

DS 6 P
Odpieniacz, 125 ml 
Nr kat. 6.295-873.0

VC 2 P 
Flizelinowe worki filtracyjne 
 
Nr kat. 2.863-236.0

DS 6 P
Odpieniacz owocowy, 125 ml 
Nr kat. 6.295-874.0

VC 5 P/ VC 5 Cordless P
Filtr HEPA*  
Nr kat. 2.863-240.0

VC 6 P
Flizelinowe worki filtracyjne 
Nr kat. 6.904-329.0

VC 6 P/ VC 5 P/ VC 3 P / 
VC 2 P/ DS 6 P
Ssawka do tapicerki 
Nr kat. 2.903-001.0

VC 5 P / VC 5 Cordless P
Ssawka szczotkowa 
Nr kat. 2.863-241.0

VC 5 P/ VC 5 Cordless P 
Ssawka do parkietu
Nr kat. 2.863-242.0

VC 6 P/ DS 6 P 
Ssawka do parkietu
Nr kat. 2.863-302.0

Mocne filtry
Filtr to w odkurzaczu podstawa. Wysokiej jakości mikro filtry HEPA 
zatrzymują roztocza, pyłki, zarodniki grzybów i bakterie doskonale 
oczyszczając powietrze. Dzięki nim powietrze wylotowe z odkurza-
cza jest znacznie czystsze, od tego, które znajduje się w sprząta-
nym pomieszczeniu. Mikro filtry są szczególnie polecane osobom 
cierpiącym na alergie wziewne.

Worki filtracyjne
Pojemne worki flizelinowe o wysokim stopniu retencji i wysokiej 
odporności na rozdarcie. Znacznie bardziej pojemne od tradycyj-
nych worków papierowych. Wyposażone w system łatwej 
wymiany.

Odpieniacz do odkurzacza z filtrem wodnym
Odpieniacze skutecznie zapobiegają powstawaniu piany 
w zbiorniku brudnej wody. Odpieniacz owocowy dodatkowo 
pozostawia świeży zapach w odkurzanym pomieszczeniu.

Dopasowane ssawki podłogowe
Obie ssawki podłogowe są przeznaczone do odkurzania różnorodnych 
podłóg twardych: parkietów, laminatów, paneli, płytek, kamienia czy 
PVC. Dzięki miękkim  listwom szczotkowym z naturalnego włosia sku-
tecznie usuwają kurz i nadają się do odkurzania nawet bardzo delikat-
nych, wrażliwych na zarysowania  powierzchni.

Do różnorodnych zastosowań
Ssawka do tapicerki czyści skutecznie wszelkie tekstylne powierzch-
nie, tapicerkę meblową i samochodowe fotele. Dobrze usuwa z mebli 
sierści zwierząt. Nie kompatybilna z odkurzaczem VC 5 Cordless 
Premium.
Ssawka szczotkowa o miękkim włosiu przeznaczona jest do usuwania 
kurzu z wrażliwych na zarysowania powierzchni - takich jak elektro-
nika oraz do odkurzania książek czy półek.

*EN 1822:1998
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ROBOT SPRZĄTAJĄCY

NASZA 
RADA

    Nie ma to jak wrócić po pracy do domu, w którym podłogi są wolne 
od okruchów i kurzu. Z RC 3 Premium sterowanym aplikacją nie tylko 
wygodnie zlecisz odkurzanie, ale i sprawdzisz postępy pracy z poziomu 
aplikacji.   
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CZYSTO Z AUTOMATU.

Roboty.  
Przywykliśmy do nich a i one chyba na 
dobre zagościły już u nas. Jest coś fascynują-
cego w obserwowaniu jak szybko i dokładnie 
wykonują wszelkie czynności, które nas 
nużą. Pracują metodycznie w pełni nas wyrę-
czając. Każdy chciałby mieć takiego pomoc-
nika!

Ludzie.  
W codziennej krzątaninie i masie obowiąz-
ków, pozwólmy sobie na luksus odpoczynku 
lub spędzenie czasu z rodziną lub przyja-
ciółmi. W odkurzaniu wyręczy nas ten 
sprytny pomocnik.

   Pranie, gotowanie, prasowanie, ogród. W domu 
zawsze jest coś do zrobienia. Dlatego z czystym 
sercem ustępuję pola i odkurzanie "zlecam" 
mojemu małemu pomocnikowi.   
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ROBOT SPRZĄTAJĄCY

DO STARTU,
GOTOWY, START!
Wszelkie podłogi twarde, a także dywany z krótkim włosiem będą jak 
nowe, gdy zadba o nie robot RC 3 Premium. Niestrudzenie przemierza cały 
dom, samodzielnie powraca do stacji ładowania, gdy kończy mu się 
energia. Dzięki laserowej nawigacji dokładnie wie co robi i dokąd zmierza. 
Niestraszne mu schody i meble. Możesz sterować nim za pomocą aplikacji. 
Jeden klik, a RC 3 już zabiera się do roboty! 



smart home

25

System dwóch szczotek 
dla wspaniałych efektów czyszczenia urządze-
nie wyposażone jest w dwie szczotki, którym 
nie umknie żaden okruszek. 

Mocne litowo jonowe baterie 
pozwalają urządzeniu na pracę 
do dwóch godzin na jednym ładowaniu.

Doskonałe efekty
także przy krawędziach 
i w narożnikach.

Inteligentny system 
nawigacji laserowej
stwórz urządzeniu mapę swojego 
domu i pozwól mu działać!

Zaawansowany 
system czujników
RC 3 radzi sobie doskonale z omijaniem 
przeszkód, wykrywaniem schodów, mebli itp. 
Włączasz go i zapominasz o tym, 
że pracuje.

RC 3 Premium

Wydajność powierzchniowa: około 160m2 na jednym ładowaniu

Czas pracy na jednym ładowaniu: 90-120 min

Zbiornik na zabrudzenia: 350 ml

Głośność: 71 dB(A)

Nr kat.: 1.198-213.0

Intuicyjna obsługa
kontroluj urządzenie manualnie 
lub za pomocą aplikacji.
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ROBOT SPRZĄTAJĄCY

CZYSTY DOM – TAK PO PROSTU. 

Sterowanie RC 3 Premium nie może być bardziej 
proste. Wystarczy włączyć urządzenie. To tyle. 
Resztę pracy ten sprytny robot wykona sam. 
Odkurzy całą podłogę, także w narożnikach i przy 
krawędziach, co jest możliwe dzięki dwóm szczot-
kom: gumowej z lamelkami i z tworzywa ze spiral-
nie ułożonym włosiem, a także podmiatającej 
szczotce bocznej. Jeśli podczas pracy Twój pomoc-
nik poczuje spadek energii, sam uda się do stacji 
ładującej, aby nabrać sił do dalszej pracy. Następ-
nie wróci i rozpocznie odkurzanie dokładnie tam, 
gdzie skończył.

ZALETY, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ

 ■ Automatyczne sprzątanie 
całego Twojego domu 

 ■ Doskonałe efekty pracy na wszel-
kich twardych podłogach oraz dy-
wanach z krótkim włosiem 

 ■ Sterowanie urządzeniem 
z poziomu aplikacji 

 ■ Funkcja automatycznego 
powrotu do stacji ładującej 

 ■ Twój zysk – czas na przyjemności

SPRYTNE PORZĄDKI.
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Inteligentny system nawigacji 
Dla doskonałych efektów.

System dwóch szczotek 
Dzięki któremu urządzenie zbiera 
zabrudzenia w narożnikach i przy krawędziach.

Sterowanie aplikacją 
Możliwość zdalnego sterowania 
urządzeniem z poziomu aplikacji.

1

2

3
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    Uporządkuj wiedzę o sprzątaniu. Skorzystaj z metod stosowanych przez 
profesjonalistów. Pracuj padami o określonych kolorach w określonych 
pomieszczeniach. Szarymi padami czyść podłogę w łazience i toalecie, 
a żółtymi w pozostałych pomieszczeniach w domu.   

NASZA 
RADA

MOPY ELEKTRYCZNE
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ZASKAKUJĄCA 
LEKKOŚĆ MYCIA.

To już było...
Co? Zwykłe mopy. Nowoczesne urządzenia Kärcher 
przeznaczone do podłóg nie dają konkurencji żadnych 
szans. Prawdopodobieństwo, że z nostalgią będziemy 
wspominać chlapiącą wodę, żmudne wyżymanie, 
czyszczenie mopa po pracy oraz czekanie aż podłoga 
wyschnie, jest żadne. Nowe mopy elektryczne Kär-
cher sprawiają, że te problemy już nas nie dotyczą!

To już jest...
Mopy elektryczne Kärcher czyszczą każdą podłogę, 
także parkiety olejowane. Dostępne są modele 
2 w 1 i lekkie, bateryjne mopy idealne do małych 
mieszkań. Delikatne środki czyszczące Kärcher 
zapewniają dodatkowo bezpieczeństwo powierzch-
niom i dają pewność, że podłogi lśnić będą czysto-
ścią.

    Kolor wody po sprzątaniu da Ci obraz 
tego jak brudno było, a jak czysto jest. 
Efekt nie do osiągnięcia za pomocą 
tradycyjnego mopa.   

* Mopy elektryczne Kärcher osiągają o 20% lepsze rezultaty czyszczenia niż zwykłe mopy.
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MOPY ELEKTRYCZNE

DWA W JEDNYM: 
ZBIERANIE ŚMIECI I MYCIE PODŁÓG.
MOP ELEKTRYCZNY FC 5 PREMIUM.

Rewolucyjny FC 5 Premium łączy dwie funkcje: zbieranie zanieczysz-
czeń i mopowanie. Dzięki temu z czyszczeniem podłogi uporasz się dwa 
razy szybciej. Suche i mokre zanieczyszczenia, rozlaną kawę czy błoto 
z butów, a nawet sierść Twojego pupila, mop elektryczny FC 5 Premium 
wszystko usunie z podłogi dzięki szybko obracającym się padom zwil-
żanym na bieżąco wodą ze środkiem czyszczącym. W tym samym 
czasie brudna woda jest odsysana do specjalnego zbiornika. Rezultatem 
są idealnie czyste podłogi. Urządzenie można stosować także do czysz-
czenia parkietów. Jest ono również dostępne w wersji bezprzewodowej.

 * Redukcja czasu potrzebnego na czyszczenie podłogi o 50% poprzez mycie i wstępne zbieranie zabrudzeń w jednym przejściu roboczym. Większe śmieci 
należy uprzednio usunąć z podłogi.



JESZCZE LEPSZA 
WYDAJNOŚĆ
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Sprytne uchwyty
praktyczne uchwyty ułatwiają 
zwijanie i rozwijanie oraz przecho-
wywanie przewodu zasilającego.

Łatwa wymiana padów
wysokiej jakości pady 
z mikrofibry można bardzo 
łatwo wymienić.

Odrębny zbiornik 
na brudną wodę
brudna woda z podłogi jest na 
bieżąco odsysana do zbiornika 
zanieczyszczeń, dzięki czemu 
pracujesz zawsze czystą wodą.

Ruchomy przegub
dla lepszego manewrowania.

Doskonałe efekty czyszczenia
ruch padów do przodu sprawia, 
że szczotki są na bieżąco 
oczyszczane z zebranych 
zanieczyszczeń.

Wygodny uchwyt
zapewnia wygodną 
i bezwysiłkową pracę

Wygodne napełnianie
łatwe napełnianie wodą 
i dozowanie środka 
czyszczącego

Automatyczne zwilżanie
pady urządzenia 
są automatycznie zwilżane 
wodą z środkiem czyszczącym

FC 5 Premium

Wydajność powierzchniowa: 60m2 na jednym zbiorniku

Moc znamionowa: 460 W

Zbiornik na wodę czystą: 400 ml

Masa bez akcesoriów: 4.6 kg

Nr kat.: 1.055-460.0

Teraz dostępna wersja 
bezprzewodowa. 
Więcej informacji 
znajdziesz na 
www.karcher.pl

Idealna czystość w naroż-
nikach i przy krawędziach
pady urządzenia docierają 
we wszelkie zakamarki.

http://www.karcher.pl/


32

MOPY ELEKTRYCZNE

NOWE OBLICZE MOPA.
Tradycyjny mop temu nie sprosta. Prawdopodobieństwo, że jeszcze po 
niego sięgniesz, gdy sprawdzisz jak działa FC 3 Premium, jest bliskie 
zera. Szybko obracające się pady są na bieżąco zwilżane świeżą wodą 
ze środkiem czyszczącym, a brudna woda jest odprowadzana do zbior-
nika. Co to oznacza w praktyce? Po prostu tyle, że nie rozcierasz brudu 
po podłodze, ale faktycznie czyścisz. Dodatkowo oszczędzasz wodę. 
FC 3 Premium zużywa jej naprawdę bardzo mało. Dlatego możesz tym 
elektrycznym mopem myć także podłogi wrażliwe na wilgoć. Podłoga 
po pracy jest sucha w niecałe dwie minuty. Dzięki elastycznej konstruk-
cji urządzenie wysprząta także w zakamarkach, a nawet pod meblami.
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FC 3 Cordless Premium

Wydajność powierzchniowa: około 60 m2 na jednym ładowaniu

Czas pracy na baterii: około 20 minut

Zbiornik na wodę czystą: 360 ml

Masa bez akcesoriów: 2.4 kg

Nr kat.: 1.055-360.0

Praktyczny zbiornik 
wody czystej
łatwy w napełnianiu 
i zdejmowaniu zbiornik.

Wygodny zbiornik wody brudnej
woda z czyszczenia podłogi jest od 
razu odprowadzana do zbiornika. 
Po pracy wystarczy go opróżnić.

Idealna czystość 
w narożnikach 
i przy krawędziach
mocowanie padów w środko-
wej części głowicy zapewnia 
skuteczne czyszczenie podłóg 
tuż przy ścianach.

Wygodny uchwyt
urządzenie doskonale leży 
w dłoni, a praca nim jest 
komfortowa.

Wygodne przechowywanie 
smukła budowa urządzenia 
ułatwia jego przechowywanie.

Automatyczne zwilżanie 
obracające się pady są na bie-
żąco zwilżane wodą z środkiem 
czyszczącym.

20 minut
mocne baterie umożliwiają
nieskrępowaną pracę.

Łatwa wymiana padów
wysokiej jakości pady z mikrofibry 
można wygodnie wymieniać.

Wyjątkowa łatwość pracy
elastyczny przegub zapewnia 
możliwość czyszczenia pod 
meblami i wokół przeszkód.

NOWOŚĆ
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MOPY ELEKTRYCZNE

 *   Mopy elektryczne Kärcher osiągają o 20% lepsze rezultaty czyszczenia niż zwykłe mopy. 
Mopy elektryczne zużywają między 85 a 90 % mniej wody niż podczas sprzątania tradycyjnym mopem.

Być może przesadą byłoby stwierdzenie, że wynalezienie mopa elek-
trycznego to wynalazek wszech czasów, ale faktem jest, że swoją 
funkcjonalnością urządzenie to znaczenie usprawnia domowe 
porządki. Podczas pracy pady urządzenia na bieżąco są zwilżane 
świeżą wodą. Nie trzeba szorować podłogi, bo obracające się pady 
wykonują całą pracę za nas. Brudna woda z podłogi jest odprowa-
dzana do zbiornika i jedyne co musimy zrobić to po myciu wylać ją do 
toalety. Nie ryzykujemy też piruetów na mokrej po myciu podłodze, 
bo po czyszczeniu mopem FC 3 Premium podłoga schnie w niecałe 
dwie minuty.

ZALETY, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ

 ■ Bezwysiłkowe czyszczenie 

 ■ 20% lepsze rezultaty czyszcze-
nia w porównaniu do zwykłego 
mopa 

 ■ 85-90% oszczędności wody 
w porównaniu do zwykłego 
mopa 

 ■ Wysokiej jakości pady 
z mikrofibry

REWOLUCJA 
W TWOICH PROGACH.
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Innowacyjna funkcja samoczyszczenia
Pady są zwilżane czystą wodą, a brudna jest odprowadzana do zbiornika

Zero szorowania
500 obrotów padów na minutę zastępuje manualne szorowanie

Odpowiednie na każdego rodzaju podłogi
Dzięki małej ilości wody używanej do pracy,
polecana do wszystkich podłóg

Bez kontaktu z brudem
Pady można łatwo wymienić bez kontaktu z brudem
i prać w pralce w 60ºC.

1

2

4

3
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MOPY ELEKTRYCZNE

Jak wygląda tradycyjny mop, każdy wie. I jak się nim pracuje, także. 
To po prostu rozprowadzanie brudnej wody po powierzchni. 
Do przodu i do tyłu. I tak w kółko. Natomiast mopy elektryczne 
Kärcher czyszczą. Naprawdę czyszczą, czyli usuwają cały brud 
z powierzchni. Jest to możliwe dzięki temu, że pracują zawsze 
świeżą wodą, a brudna jest natychmiast odprowadzana do zbiornika.

FC 5 Premium
 ■   2w1: zbieranie śmieci i mycie podłogi
 ■  Innowacyjna funkcja samooczyszczania

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa: 60 m2 na jednym zbiorniku

Moc znamionowa: 460 W

Zbiornik wody czystej: 400 ml

Masa bez akcesoriów: 4.6 kg

FC 5 Cordless Premium
 ■  2w1: zbieranie śmieci i mycie podłogi
 ■  Innowacyjna funkcja samooczyszczania
 ■  25.2 V litowo-jonowe baterie

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa: 60m2 na jednym ładowaniu baterii

Czas pracy na baterii: ok. 20 minut

Zbiornik wody czystej: 400 ml

Masa bez akcesoriów: 4.4 kg

FC 3 Cordless Premium
 ■   Funkcja zbierania wody i drobnych śmieci
 ■  Lekka i smukła konstrukcja urządzenia
 ■  7.2 V litowo-jonowe baterie

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa: 60m2 na jednym ładowaniu

Czas pracy baterii: ok. 20 minut

Zbiornik wody czystej: 360 ml

Masa bez akcesoriów: 2.4 kg

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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Szczegółowe informacje 
o mopach elektrycznych 
dostępne na www.karcher.pl

 ■  Nowość  ■ Objęte dostawą
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FC 5 Premium 
Nr kat. 1.055-460.0

Przewód 
elektryczny

– ok. 60m2 na zbior-
niku wody czystej

400 ok. 2 4.6  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

FC 5 Cordless Premium 
Nr kat. 1.055-660.0

 ■ 25.2 V
baterie li-ion

ok. 20 ok. 60m2 na jednym 
ładowaniu baterii

400 ok. 2 4.4  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■

FC 3 Cordless Premium 
Nr kat. 1.055-360.0

 ■ 7.2 V
baterie li-ion

ok. 20 ok. 60m2 na jednym 
ładowaniu baterii

360 ok. 2 2.4 –  ■ –  ■  ■  ■  ■

Mopy elektryczne

http://www.karcher.pl/
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AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCĄCE
DO MOPÓW ELEKTRYCZNYCH

Dzięki akcesoriom i środkom czyszczącym do mopów 
elektrycznych Kärcher Twoje podłogi zachwycą 
zawsze i każdego.

BY PODŁOGA BYŁA PIĘKNA
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RM 536, uniwersalny śro-
dek do czyszczenia podłóg
Nr kat.: 6.295-944.0

RM 537, środek do czyszcze-
nia podłóg kamiennych 
Nr kat.: 6.295-943.0

Czyszczenie podłóg twardych
Środek do czyszczenia podłóg kamiennych RM 537 skutecznie
czyści płytki i posadzki z kamienia naturalnego, nie pozostawia-
jąc smug. Nadaje się również do posadzek winylowych, PCV 
i linoleum.

RM 534, środek do czysz-
czenia lakierowanych 
posadzek drewnianych
Nr kat.: 6.295-941.0

RM 535, środek do czyszcze-
nia podłóg drewnianych ole-
jowanych / woskowanych
Nr kat.: 6.295-942.0

Pielęgnacja drewnianych podłóg
Środek RM 534 dokładnie i delikatnie czyści oraz pielę-
gnuje lakierowane podłogi drewniane. Skuteczna ochrona 
przed wilgocią zapobiega uszkodzeniu powierzchni. O 
zapachu cytrusowym.
Środek RM 535 czyści, pielęgnuje i chroni olejowane oraz 
woskowane podłogi drewniane, pozostawiając matowe 
wykończenie, bez potrzeby wycierania go. Pozostawia 
przyjemny zapach wosku pszczelego.

Praktyczne pady czyszczące
Każdy rodzaj posadzki możesz czyścić specjalnie dobranymi do niej 
padami. Dzięki temu osiągniesz znacznie lepsze efekty.

Pady do podłóg 
kamiennych
Nr kat.: 2.055-021.0

Pady do podłóg 
drewnianych
Nr kat.: 2.055-022.0

Wysokiej jakości wielofunkcyjne pady
Niezastąpione, wysokiej jakości pady z mikrofibry w dwóch kolorach 
pozwalają czyścić w sposób metodyczny i uporządkowany.
Do prania w pralce w temperaturze 600C.

Wielofunkcyjne pady, żółte
Nr kat.: 2.055-006.0

Wielofunkcyjne pady, szare
Nr kat.: 2.055-007.0

NOWOŚĆ NOWOŚĆ
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    Przechowuj szczotkę elektryczną KB 5 tam, gdzie jest najbardziej 
potrzebna - czyli w kuchni lub jadalni.   

NASZA 
RADA

SZCZOTKA ELEKTRYCZNA
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ŚMIECI ZNIKAJĄ 
W MIG.

Sprzątanie w tak zwanym "międzyczasie"
Ups, musli wysypało się na czystą kuchenną 
podłogę podczas śniadania. Jaką obierasz 
strategię? Wyciągasz odkurzacz, szukasz 
gniazdka, włączasz go i po dwóch sekun-
dach pracy znów odłączasz i odnosisz na 
miejsce? Można i tak, ale przyznasz chyba, 
że trochę z tym zachodu. Dzięki szczotce 
elektrycznej Kärcher KB 5 w mig usuniesz 
rozsypane okruchy. Bateryjne, nieduże 
i lekkie – bardzo skuteczne urządzenie 
elektryczne, 2w1 niczym zmiotka i szufelka 
nowej generacji. Zbiera kurz, drobne śmieci 
i sierść zwierzaków. Zbiornik opróżnia się 
bardzo łatwo bez kontaktu z brudem.

Zawsze gotowa do pracy
Z 35-minutową pracą na jedno ładowanie 
akumulatora, szczotka elektryczna KB 5 
sprawdzi się zawsze, gdy bezzwłocznie 
trzeba usunąć z podłogi śmieci, także przed 
niezapowiedzianą wizytą gości. 
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TERAZ SPRZĄTANIE 
JEST DZIECINNIE PROSTE. 

Salon piękności w pokoju, stylista fryzur dla lalek na środku dywanu? Dzieci 
mają nieograniczoną wyobraźnię. Jeśli jednak posiadasz szczotkę elektryczną 
KB 5, doprowadzenie domu do porządku nie zajmie wiele czasu. Łatwa 
w przechowywaniu, lekka, zasilana bateryjnie, komfortowa w użyciu. 
To tylko kilka z jej licznych zalet. Raz, dwa i czysto!

SZCZOTKA ELEKTRYCZNA
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Automatyczne włączanie 
i wyłączanie urządzenia
bez potrzeby schylania się.

Litowo-jonowe baterie
35 minut pracy.

Uniwersalna szczotka 
świetnie zamiata podłogi 
twarde jak i dywany.

Ruchomy, 
podwójny przegub 
łatwe manewrowanie 
między meblami.

Zbiornik na zabrudzenia
można opróżnić 
bez kontaktu z brudem.

KB 5 Premium

Czas pracy baterii: do 35 minut

Szerokość robocza: 210 mm

Pojemność zbiornika: 0.37 l

Moc baterii: 3.7 V

Nr kat.: 1.258-021.0
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MYJKI DO OKIEN

     Niech Cię nie zmyli nazwa "myjka do okien WV". Tym urządzeniem 
wyczyścisz bowiem nie tylko okna, ale też wszelkie gładkie powierzch-
nie w domu: lustra, płytki, blaty i tak dalej i tak dalej.   

NASZA 
RADA
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KRYSTALICZNIE 
CZYSTO!

Super łatwo.  
No i jest czysto. Myjka WV była epokowym odkry-
ciem, które odmieniło oblicze domowych porządków 
już na zawsze. Czas na kolejny przełom i bateryjny 
pad czyszczący. Wystarczy spryskać szybę środkiem 
czyszczącym, a resztę pracy wykona za nas wpra-
wiony w wibracje pad. Koniec z męczącym szorowa-
niem.

Super szybko.
Następnie do akcji wkracza myjka WV. Urządzenie 
odsysa brudną wodę z powierzchni pozostawiając ją 
nieskazitelnie czystą. Bez chlapania, smug czy zacie-
ków. Urządzenie wyczyści też płytki, kabinę pryszni-
cową, blat kuchenny czy okap.

    Co za duet! Pad czyszczący i myjka 
WV sprawiają, że mycie okien to niezła 
zabawa! Możesz też bez wysiłku 
wyczyścić kabinę prysznicową i płytki. 
Bez zacieków i bez brudzenia rąk!   

Więcej o myjkach do okien 
na www.karcher.pl

http://www.karcher.pl/
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POŻĄDANE
POŻEGNANIE.

Dzięki nowej, ulepszonej technologii odsysania, w której zastosowano siliko-
nową listwę ssącą, osiągniesz lepsze efekty bez smug i zacieków. Szast prast 
i gotowe. Usuniesz brud  jednym ruchem od góry do dołu lub od prawej 
do lewej, a jeśli wolisz, to po skosie. Jedyne co musisz zrobić to pomachać 
zabrudzeniom na pożegnanie.

MYJKI DO OKIEN
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Gniazdo wtykowe  
wygodne ładowanie 
baterii urządzenia.

Elastyczna listwa ssąca 
precyzyjne czyszczenie także 
przy krawędziach i w narożnikach, 
dzięki użyciu wysokiej jakości silikonu.

Zbiornik wody brudnej
łatwy o opróżnianiu, bez 
kontaktu z zabrudzeniami.

Bateria 
zintegrowana bateria 
o czasie pracy do 100 minut.

Ssawka 
wymienna ssawka 
dostępna w dwóch 
rozmiarach: 
170 lub 280 mm.

Wyświetlacz 
precyzyjnie wskazuje 
pozostały czas pracy

WV 6 Premium

Zbiornik wody brudnej: 150 ml

Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu: około 300 m2

Szerokość dyszy ssącej: 280 mm

Masa: 760 g

Nr kat.: 1.633-530.0

NOWOŚĆ
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TRADYCYJNE MYCIE SZYB 
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ. 
NASTAŁA ERA BATERYJNYCH
MYJEK DO OKIEN.

Czyste okna bez smug, zacieków i bez zmęczenia. Rozchlapana na 
podłogę woda nie będzie już problemem, bo pracujesz myjką do okien 
Kärcher WV. Myjka niczym odkurzacz zbiera wodę z brudem z mytej 
powierzchni wprost do zbiornika. A ten po pracy opróżniasz w bardzo 
łatwy sposób, bez kontaktu z zabrudzeniami. Nowa generacja urzą-
dzeń Kärcher WV pracuje jeszcze ciszej i dłużej na jedno ładowanie 
baterii. Pozwala precyzyjnie zbierać brudną wodę jednym ruchem, 
co czyni pracę jeszcze bardziej komfortową. Nowatorska technologia 
listew ssących pozwala docierać do krawędzi i narożników.

Na świecie ponad 25 milionów ludzi już przekonało się jak skuteczne 
są urządzenia Kärcher w myciu okien, a liczba ta rośnie każdego dnia. 

ZALETY, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ:

 ■ Technologia silikonowej listwy 
ssącej pozwala zbierać brudną 
wodę jednych ruchem i praco-
wać tuż przy krawędziach 
ram okiennych. 

 ■ Nawet do 100 minut pracy cią-
głej na jednym ładowaniu 
oznacza możliwość umycia 
powierzchni o wielkości 
ok. 300 m2. 

 ■ Ekran ciekłokrystaliczny wy-
świetla czas pracy w minutach, 
co pozwala rozplanować mycie 
powierzchni w większych do-
mach.

MYJKI DO OKIEN
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TRADYCYJNE MYCIE SZYB 
TO JUŻ PRZESZŁOŚĆ. 
NASTAŁA ERA BATERYJNYCH
MYJEK DO OKIEN.

Technologia silikonowych listew ssących
Precyzyjne, łatwe i szybkie czyszczenie 
nawet przy krawędziach

Nieprzerwana praca 
Mocne litowo-jonowe baterie zapewniają 
długi czas pracy
 
Doskonała organizacja pracy
Wyświetlacz wskazuje pozostały 
czas pracy baterii

1

2

3
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MYJKI DO OKIEN

DOBRE WIBRACJE!
Takie dobre wibracje wprowadzi do Twojego domu bateryjny pad 
czyszczący KV 4. Dzięki niemu nie musisz już wkładać wysiłku 
w usuwanie zabrudzeń. Wibracje pozwolą Ci wyczyścić wszystkie 
gładkie, wodoodporne powierzchnie w domu bez szorowania. KV 4 
możne pracować samodzielnie lub w duecie z myjką do okien WV.
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Zbiornik 
wody czystej
łatwy do napełnienia 
wodą ze środkiem 
czyszczącym.

Wibracje  
lewy przycisk służy 
do uruchomienia wibracji, 
dzięki którym urządzenie 
czyści powierzchnię.

Pad z mikrofibry
mocowany na rzepy, 
może być prany w pralce 
automatycznej.

Automatyczne 
zwilżanie powierzchni  
prawy przycisk służy 
do zwilżania czyszczonej 
powierzchni roztworem 
środka czyszczącego.

Ekran LED 
pozwala sprawdzić 
poziom naładowa-
nia baterii.

KV 4 Premium

Zbiornik wody czystej: 180 ml

Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu: około 100 m2

Wibracje: 1,6 m/s2

Masa: 500 g

Nr kat.: 1.633-930.0

NOWOŚĆ
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MYJKI DO OKIEN

Usuwanie brudu poprzez działanie mechaniczne, czyli szorowanie jest 
bardzo skuteczną metodą, co wiadomo nie od dziś. KV 4 tak właśnie 
pracuje, dzięki czemu domowe porządki stają się dużo lżejsze. Pad wyczy-
ści wszelkie gładkie powierzchnie takie jak okna, płytki, blaty, lustra etc. 
Urządzenie doskonale współpracuje z myjką do okien WV, która zbierze 
z czyszczonej powierzchni brudną wodę.

ZALETY, KTÓRE 
WSKAZUJĄ RÓŻNICĘ:

 ■ Dzięki aktywowanej funkcji 
wibracji pad KV 4 usuwa brud 
bardzo skutecznie. 

 ■ Powierzchnia jest automa-
tycznie zwilżana roztworem 
środka czyszczącego. 

 ■ Urządzenie jest odpowiednie 
do wszelkich gładkich, wodo-
odpornych powierzchni.

 
BRUD UMYKA!
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Bezwysiłkowe usuwanie zabrudzeń
Połączenie działania roztworu środka czyszczącego 
z wibracjami padu doskonale usuwa brud.
 
Wiele zastosowań 
Odpowiednie do wszelkich gładkich powierzchni.

1

2
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NOWOŚĆ

MYJKI DO OKIEN

Nie lubisz myć okien? A co powiesz na odkurzanie ich? 
Z technologią Kärcher czyszczenie okien nigdy nie 
będzie już tak trudne jak dawniej. Warto wypróbować 
myjkę WV w zestawie z bateryjnym padem czyszczą-
cym KV4.

WV 6 Premium

 ■    Długi czas pracy baterii - do 100 minut.
 ■   Innowacyjne sylikonowe listwy ssące gwarantują 
 jeszcze lepsze zbieranie wody.
 ■    W zestawie: spryskiwacz z padem czyszczącym 
z mikrofibry, wąska ssawka, koncentrat do szkła 
oraz skrobak.

Dane techniczne:

Zbiornik wody brudnej: 150 ml

Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu: ok. 300 m2

Szerokość robocza: 280 mm

Masa: 760 g

WV 2 Premium Plus

 ■   Do wszystkich gładkich, wodoodpornych 
powierzchni w domu.

 ■  Wbudowane baterie litowo-jonowe.
 ■   W zestawie: spryskiwacz z padem czyszczącym z mikrofibry, 
wąska ssawka, koncentrat do szkła oraz skrobak.

Dane techniczne:

Zbiornik wody brudnej: 100 ml

Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu: ok. 75 m2

Szerokość robocza 280 - 170 mm

Masa: 600 g

WV 1 Premium

 ■    Kompaktowe wymiary.
 ■   Wbudowane baterie litowo-jonowe.
 ■     W zestawie: spryskiwacz z padem czyszczącym 
z mikrofibry, koncentrat do szkła oraz skrobak.

Dane techniczne:

Zbiornik wody brudnej: 100 ml

Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu: ok. 55 m2

Szerokość robocza 250 mm

Masa: 500 g

NOWOŚĆ
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WV 6 + KV 4 Premium

 ■   Ekstremalna efektywność czasu pracy w po-
łączeniu z bateryjnym padem czyszczącym 
Kärcher KV4.

 ■  Zestaw zawiera także KV 4 wraz z dwoma 
padami z mikrofibry i czterema saszetkami 
koncentratu do szkła.

WV 2 + KV 4 Premium

 ■   Do wszystkich gładkich, wodoodpornych 
powierzchni w domu.

 ■   Zestaw zawiera KV 4 wraz z dwoma padami 
z mikrofibry i czterema saszetkami koncentratu 
do szkła.

NOWOŚĆ
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PRZEGLĄD RODZINY MYJEK WV:

MYJKI DO OKIEN
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WV 6 Premium
Nr kat. 1.633-530.0

 ■ 150 100 ok. 300 m2 = 100 okien 170 280 –  ■ 1 ×  ■

WV 6 + KV 4 Premium
Nr kat. 1.633-580.0

 ■ 150 100 ok. 300 m2 = 100 okien 170 280  ■ – 4 × –

WV 2 Premium Plus
Nr kat. 1.633-420.0

100 25 ok. 75 m2 = 25 okien 120 280 + 170 –  ■ 1 ×  ■

WV 2 + KV 4 Premium 
Nr kat. 1.633-350.0

 ■ 100 25 ok. 75 m2 = 25 okien 120 280  ■ – 4 × –

WV 1 Premium
Nr kat. 1.633-039.0

 ■ 100 20 ok. 55 m2 = 18 okien 185 250 –  ■ 1 ×  ■

Myjki do okien

 ■  Nowość  ■ Objęte dostawą 
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KV 4 Premium
Nr kat. 1.633-930.0

 ■ 180 35 ok. 100 m2 = 33 okien 160 1.6 4 × 2 ×

Bateryjny pad czyszczący



PRZEGLĄD RODZINY MYJEK WV:
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AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE DO MYJEK

Niemożliwe? Wykreśl to słowo ze swojego słownika, bo z akcesoriami 
Kärcher do myjek WV nie ma zadań niemożliwych. Z taką pomocą 
z każdej potyczki z brudem wyjdziesz obronną ręką.

SUPER WYGODNE.
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KV 4 Premium 
Nr kat.: 1.633-930.0

Spryskiwacz 
Extra – zestaw 
Nr kat.: 2.633-129.0

Wąskie ssawki 
WV 6  
Nr kat.: 2.633-532.0
WV 2  
Nr kat.: 2.633-112.0

Lanca teleskopowa 
Nr kat.: 2.633-144.0

Listwa ssąca 
wąska (170 mm)
WV 6
Nr kat.: 2.633-513.0
WV 2  
Nr kat.: 2.633-104.0

Listwa ssąca 
(280 mm)
WV 6
Nr kat.: 2.633-514.0
WV 2 
Nr kat.: 2.633-005.0
WV 1
Nr kat.: 2.633-128.0

Ładowarka
WV 2, WV 1, KV 4
Nr kat.: 2.633-107.0
Ładowarka
WV 6 
Nr kat.: 2.633-511.0

RM 503, 
koncentrat do szkła
500 ml
Nr kat.: 6.295-840.0
Zestaw (4 ×20 ml)
Nr kat.: 6.295-302.0

Spryskiwacz Extra – zestaw
Spryskiwacz z padem z mikrofibry mocowanym na rzepy, szeroką 
i wąską nakładką do mycia, skrobakiem do uporczywych zabrudzeń 
oraz koncentratem środka do szkła. Wąska nakładka (170 mm) umoż-
liwia łatwe mycie niedużych przeszkleń czy okien ze szprosami.

Bateryjny pad czyszczący
Doskonale uzupełni Twoją myjkę do okien lub sprawdzi się jako 
samodzielne urządzenie. Dzięki wytwarzanym wibracjom z dużą 
łatwością usuwa uporczywe zabrudzenia ze wszystkich gładkich, 
wodoodpornych powierzchni. W zestawie z padem z mikrofibry 
mocowanym na rzepy oraz koncentratem środka do szkła.

Listwy ssące – zamienniki
Zamienne, trwałe listwy ssące do myjek do okien. Rekomendu-
jemy wymianę uszkodzonych lub zużytych listew, gdyż mają 
one znaczny wpływ na skuteczność zbierania wody przez 
myjkę.

Ładowarka
Obie ładowarki są dostępne także jako wyposażenie 
dodatkowe, idealne rozwiązanie, gdy zakupiona w zestawie 
z urządzeniem ładowarka zgubi się lub ulegnie uszkodzeniu.

Koncentrat do szkła
Środek do czyszczenia wszystkich szklanych powierzchni.
Usuwa uporczywe zabrudzenia, tłuste plamy i zanieczyszczenia 
emisyjne. Nie pozostawia smug.

Wąska ssawka
Ssawka 170 mm z gumowymi (2.633-112.0) lub sylikonowymi 
(2.633-532.0) listwami do myjki do okien WV. Idealna do 
odsysania wody z wąskich przeszkleń, czy okien ze szprosami.

Lanca teleskopowa
Umożliwia mycie wysoko położonych okien czy szklanych 
dachów. Długość lancy jest regulowana w zakresie od 0,6 
do 1,5 m.

NOWOŚĆ

NOWOŚĆNOWOŚĆ

NOWOŚĆ NOWOŚĆ

NOWOŚĆ
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STEAM CLEANERS

    Dzięki parownicom Kärcher możesz czyścić najtańszym, najbezpieczniej-
szym i najbardziej przyjaznym środowisku środkiem jaki istnieje. Wodą. 
To wystarczy.   

NASZA 
RADA
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PEŁNĄ PARĄ!

Para usuwa 99,99% bakterii*
Badania naukowe dowiodły, że parownice Kärcher 
usuwają 99,99% wszystkich typowych bakterii spoty-
kanych w gospodarstwach domowych na twardych 
powierzchniach. Korzystają przy tym wyłącznie 
z gorącej pary wodnej. Zero detergentów. Żaden tra-
dycyjny sposób czyszczenia z tym się nie równa.

Para zamiast detergentu**
Połączenie ciśnienia, prędkości i temperatury sprawia, 
że czyszczenie parowe jest tak skuteczne. Para wyjąt-
kowo sprawnie penetruje porowatą strukturę zabru-
dzeń odspajając je od powierzchni oraz rozpuszcza 
tłuszcze ułatwiając ich usuwanie. Bez detergentów, 
tylko gorącą parą wodną.

    Odkąd mam parownicę 
Kärcher w moim domu 
jest tak czysto, aż lśni.   

*   Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem 
parownic Kärcher unieszkodliwia 99,99 % wszystkich 
powszechnie występujących w domu bakterii z typowych 
powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.

**  Czyszczenie parownicą Kärcher zapewnia lepsze efekty 
czyszczenia niż mycie konwencjonalnym mopem. 
Przebadano to zgodnie z międzynarodowymi standardami 
wydajności czyszczenia powierzchni.

Więcej o tym, jak czyścić 
parą dowiesz się na 
www.karcher.pl

http://www.karcher.pl/
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STEAM CLEANERS

PARA MA TĘ MOC!
Co wspólnego ma mycie podłogi i prasowanie? Obie te czynności 
można wykonać korzystając z parownicy Kärcher. Ze stanowiskiem 
do prasowania SI 4 EasyFix Premium, stos ubrań piętrzący się przed 
Tobą już nigdy nie będzie straszny! Prasowanie zajmie o połowę mniej 
czasu, a znajdująca się w zestawie deska AB 1000 z funkcją nadmuchu 
powietrza i odciągu pary ułatwi Ci pracę!
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Wysokiej klasy żelazko parowe
wysokie ciśnienie pary i stopa 
ze stali szlachetnej  zapewniają 
doskonałe efekty prasowania.

Zbiornik dodatkowy
możliwość uzupełnienia wody 
w dowolnym momencie, bez 
przerw w pracy.

Parownica SC 4 EasyFix Premium 
w pełni wyposażona. Z zestawem 
do mycia podłóg i z dyszą ręczną oraz 
wszystkim akcesoriami standardowo 
dostępnymi z tym modelem parow-
nicy.

Funkcja odciągu pary
odpowiednia do prasowania 
grubszych tkanin (np. jeans).

Funkcja nadmuchu
odpowiednia do prasowania 
delikatnych tkanin (np. jedwab).

Stanowisko do prasowania SI 4 EasyFix

Wydajność powierzchniowa: około 100 m2

Czas nagrzewania: 4 min

Pojemność zbiornika: 0,5 l + 0,8 l (dodatkowy zbiornik)

Ciśnienie: maksymalnie 3,5 bar

Nr kat.: 1.512-483.0
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STEAM CLEANERS

GOTOWA DO PRACY W 30 SEKUND!

Parownica SC 3 EasyFix Premium to nowoczesny model o wyjątkowo krótkim 
czasie nagrzewania. Parownica gotowa jest do pracy w zaledwie 30 sekund, 
a dodatkowo pozwala na pracę bez przerw dzięki możliwości uzupełniania 
wody na bieżąco. Innowacyjny kartridż odkamieniający skutecznie chroni urzą-
dzenie przed odkładaniem się kamienia i niweluje konieczność osobnego odka-
mieniania. SC 3 EasyFix Premium to bez dwóch zdań jedna z najbardziej kom-
fortowych w obsłudze parownic na rynku.

Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher unieszkodliwia 99,99% 
wszystkich powszechnie występujących w domu bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.
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Krótki czas nagrzewania
gotowa do pracy w 30 sekund.

Pełna gama akcesoriów
w zestawie dysza podłogowa, 
dysza do detali, okrągła szczotka 
oraz dysza power.

Bez przerw w pracy
konstrukcja urządzenia pozwala 
na prace bez przerw, gdyż umożli-
wia uzupełnienie wody na bie-
żąco, bez potrzeby oczekiwania 
na wystudzenie.

System odkamieniania
kartridż odkamieniający 
zapobiega odkładaniu się 
kamienia co zapewnia 
dłuższą żywotność
urządzenia.

 Zestaw podłogowy EasyFix 
zawiera dyszę podłogową wyposa-
żoną w pad z mikrofibry moco-
wany na rzepy. Wygodnie, szybko i 
bez brudzenia rąk.

SC 3 EasyFix Premium

Wydajność powierzchniowa: około 75 m2

Czas nagrzewania: 0,5 min

Pojemność zbiornika: 1 l

Ciśnienie: maksymalnie 3,5 bar

Nr kat.: 1.513-160.0
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PAROWNICE

NOWOCZESNY DESIGN, 
KLASYCZNE WNĘTRZE.
Czasem słowa są  zbędne. Tak jak w tym przypadku, gdy wystarczy 
rzut oka, by przekonać się, że jest to wyjątkowe urządzenie. Wygrywa-
jąca liczne nagrody za wzornictwo parownica SC 2 Deluxe Easyfix 
Premium to klasa sama w sobie. Skuteczna a przy tym łatwa w przecho-
wywaniu, lekka i poręczna. Nie tylko cieszy oko, ale także doskonale 
usuwa zabrudzenia i zabija bakterie.*  

Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher unieszkodliwia 99,99% 
wszystkich powszechnie występujących w domu bakterii z typowych powierzchni twardych w gospodarstwach domowych.
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Wyświetlacz LED
pokazuje stopień gotowości 
urządzenia do pracy.

Przechowywanie 
przewodu i kabla
bezpośrednio na urządzeniu.

Wyjątkowe wzornictwo
kompaktowe wymiary 
ułatwiają przechowywa-
nie urządzenia.

Praktyczny uchwyt
pozwala łatwo trans-
portować urządzenie.

SC 2 Deluxe EasyFix Premium

Wydajność powierzchniowa: około 75 m2

Czas nagrzewania: 6,5 min

Pojemność zbiornika: 1 l

Ciśnienie: maksymalnie 3,2 bar

Nr kat.: 1.513-253.0

Poręczna torba na akcesoria
dla wygodnego przechowywania 
akcesoriów.
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Podłoga to w każdym domu prawdziwy plac boju. To tu nasze pociechy 
uczą się raczkować i stawiać pierwsze kroki, tu zwykle się bawią. Po pod-
łodze biegają też beztrosko domowe zwierzaki. Jak dobrze, że są parow-
nice, i można w łatwy sposób zachować nieskazitelną czystość podłóg 
w domu. I to bez użycia chemii. Każda wodoodporna powierzchnia może 
być czyszczona gorącą parą wodną. Zastosowana technologia EasyFix 
pozwala docierać precyzyjnie, czyścić bez wysiłku i bez kontaktu z 
zabrudzeniami. Badania naukowe potwierdziły, ze parownice Kärcher 
zabijają 99,99% bakterii spotykanych w domu**. 
Ta skuteczność przyjaznej środowisku technologii czyszczenia parowego 
to niezaprzeczalna przewaga nad zwykłymi metodami czyszczenia. 
A poza tym warto wspomnieć, że parownicą Kärcher wyczyścisz nie tylko 
podłogi, ale też armaturę, kafelki, lustra, okna itd.

ZALETY, KTÓRE 
ROBIĄ RÓŻNICĘ

 ■ Technologia lamelli w dyszy 
podłogowej sprawia, że para jest 
równomiernie rozprowadzana na 
całej szerokości dyszy. Umożli-
wia to skuteczne czyszczenie 
posadzek tuż przy krawędziach. 

 ■ Ruchomy przegub dyszy podło-
gowej EasyFix ułatwia manewro-
wanie i umożliwia mycie podłóg 
pod grzejnikami czy meblami. 

 ■ Dzięki zastosowanemu w dyszy 
podłogowej mocowaniu pada na 
rzepy, jego nakładanie i ściąga-
nie odbywa się błyskawicznie 
i bez kontaktu z zabrudzeniami 

 ■ Specjalna nakładka na dyszę 
podłogową pozwala odświeżać 
dywany z krótkim włosiem.

PAROWNICE

*   Czyszczenie parownica Kärcher zapewnia lepsze efekty czyszczenia niż mycie konwencjonalnym mopem. 
Przebadano to zgodnie z międzynarodowymi standardami wydajności czyszczenia powierzchni.

**  Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher unieszkodliwia 99,99% 
wszystkich powszechnie występujących w domu bakterii z typowych powierzchni twardych 
w gospodarstwach domowych.

NIE JAK MOPEM, 
TYLKO LEPIEJ*.
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Technologia lamelli
Mikroskopijne otwory na dyszy podłogowej 
EasyFix pozwalają na równomierne rozprowadze-
nie pary i skuteczne czyszczenie całą powierzchnią 
pada. 

Doskonała elastyczność
Ruchomy przegub dyszy podłogowej pozwala 
czyścić efektywnie nawet pod meblami.

1
System zakładania i zdejmowania pada
Pozwala pracować i wymieniać pad bez schylania 
się i bez kontaktu z brudem.

Także do dywanów
Pozwala odświeżać dywany i wykładziny 
o krótkim runie dzięki specjalnej nakładce 
na dyszę podłogową.2

4

5
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PAROWNICE

Pełna gama parownic Kärcher została stworzona tak, by każdy 
znalazł urządzenie odpowiednie do swoich potrzeb i oczekiwań. 
Znajdą się tu modele do dużych powierzchni, do małych mieszkań 
i szybkich porządków.

SC 5 EasyFix Premium

 ■    Najmocniejsza: doskonałe efekty czyszczenia 
i wysoka wydajność powierzchniowa

 ■    Funkcja Vapo Hydro (regulacja wilgotności 
pary – aż po strumień gorącej wody)

Dane techniczne:

Wydajność powierzchniowa: około 150 m2

Czas nagrzewania: 3 min

Pojemność kotła: 0,5 l + 1,5 l (dodatkowy zbiornik)

Ciśnienie: maksymalnie: 4,2 bar

SC 4 EasyFix Premium z żelazkiem

 ■    Najwygodniejsza: czyszczenie i prasowanie idealne
 ■   Dodatkowy zbiornik na wodę do pracy bez przerw
 ■   Z zestawem podłogowym EasyFix i żelazkiem parowym

Dane techniczne:

Wydajność powierzchniowa: około 100 m2

Czas nagrzewania: 4 min

Pojemność kotła: 0,5 l + 0,8 l (dodatkowy zbiornik)

Ciśnienie: maksymalnie: 3,5 bar

SC 3 EasyFix Premium

 ■   Zawsze gotowa do pracy: szybkie nagrzewanie
 ■    Możliwość uzupełniania wody w trakcie pracy
 ■    System odkamieniania

Dane techniczne: 

Wydajność powierzchniowa: około 75 m2

Czas nagrzewania: 0,5 min

Pojemność zbiornika: 1 l

Ciśnienie: maksymalnie 3,5 bar
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SC 2 Deluxe EasyFix Premium

 ■    Innowacyjna: z wyświetlaczem LED, 
który pokazuje kiedy parownica jest gotowa do pracy

 ■  Z zestawem podłogowym EasyFix
 ■   Z torbą na akcesoria

Dane techniczne:

wydajność powierzchniowa: około 75 m2

Czas nagrzewania: 6,5 min

Pojemność kotła: 1 l

Ciśnienie: 3,2 bar

SC 2 EasyFix Premium

 ■    Wprowadzająca: lekka, kompaktowa, 
doskonała na początek

 ■    Z zestawem podłogowym EasyFix

Dane techniczne:

Wydajność powierzchniowa: około 75 m2

Czas nagrzewania: 6,5 min

Pojemność kotła: 1 l

Ciśnienie: 3,2 bar
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PAROWNICE

Jeśli porównamy efekty czyszczenia, to żaden mop, czy jakakol-
wiek gąbka lub ścierka nie mają szans w starciu z parownicą 
Kärcher. Parownice są dostępne w różnych rozmiarach i wersjach. 
Nawet najmniejsza z nich usuwa 99,99%* bakterii z czyszczonej 
powierzchni. Tak działa moc pary!

*  Dokładne czyszczenie przeprowadzone z wykorzystaniem parownic Kärcher unieszkodliwia 
99,99% wszystkich powszechnie występujących w domu bakterii z typowych powierzchni 
twardych w gospodarstwach domowych.

SC 1 EasyFix Premium

 ■    Rozwiązanie 2 w 1: poręczna parownica 
i mop parowy w jednym.

 ■  Kompaktowy design, duże ciśnienie (3 bar).
 ■  Z zestawem podłogowym EasyFix.

Dane techniczne:

wydajność powierzchniowa: ok. 20 m2

Czas nagrzewania: 3 min

Pojemność kotła: 0,2 l

Ciśnienie: maksymalnie 3 bar

SC 1 Premium

 ■    Kompaktowy model, zawsze gotowa do pracy, 
idealna do szybkich porządków.

 ■    Łatwa w przechowywaniu.

Dane techniczne

Wydajność powierzchniowa: ok. 20 m2

Czas nagrzewania: 3 min

Pojemność  kotła: 0,2 l

ciśnienie: maksymalnie 3 bar
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SC 5 EasyFix Premium Iron
Nr kat. 1.512-552.0

2200 4.2 3 ok. 150 0.5 1.5  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 5 EasyFix Premium
Nr kat. 1.512-550.0

2200 4.2 3 ok. 150 0.5 1.5  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■  ■ – –  ■ – –

SC 4 EasyFix Premium Iron 
Nr kat. 1.512-482.0

2000 3.5 4 ok. 100 0.5 0.8  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■  ■ –  ■  ■ – –

SC 4 EasyFix Premium  
Nr kat. 1.512-480.0

2000 3.5 4 ok. 100 0.5 0.8  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■  ■ – – – – –

SC 3 EasyFix Premium
Nr kat. 1.513-160.0

1900 3.5 0.5 ok. 75 – 1  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■  ■ – – –  ■ –

SC 2 EasyFix Premium
Nr kat. 1.512-090.0

1500 3.2 6.5 ok. 75 1.0 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■ – – – – – –

SC 2 Deluxe EasyFix Premium 
Nr kat. 1.513-253.0

1500 3.2 6.5 ok. 75 1.0 – –  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■ – – – – –  ■

SC 1 EasyFix Premium
Nr kat. 1.516-375.0

1200 3.0 3 ok. 20 0.2 – –  ■  ■  ■  ■ –  ■  ■  ■ –  ■ – – – –

SC 1 Premium
Nr kat. 1.516-360.0

1200 3.0 3 ok. 20 0.2 – –  ■ –  ■  ■ –  ■ –  ■ –  ■ – – – –

Stanowisko do prasowania 
SI 4 Premium ** 
Nr kat. 1.512-483.0

2000 3.5 4 ok. 100 0.5 0.8  ■  ■  ■  ■  ■  ■  ■ 2  ■  ■ –  ■  ■ – –

Parownice

PARA? ALEŻ NATURALNIE!

PAROWNICE

Stanowisko do prasowania

 ■ Objęte dostawą      ** Zawiera deskę do prasowania AB 1000
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Więcej informacji znajdziesz 
na www.karcher.pl

http://www.karcher.pl/
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AKCESORIA DO PAROWNIC
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Zapewniamy bogaty wybór akcesoriów do parownic Kärcher. 
Akcesoriów, które znacznie poszerzają zakres zastosowań urządzenia.

DOSKONAŁY WYBÓR 
AKCESORIÓW.

Więcej o akcesoriach do parownic 
na www.karcher.pl

http://www.karcher.pl/
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Parownica poradzi sobie kompleksowo z czyszczeniem łazienki. Zalśni 
armatura, płytki, lustra, zlew, wanna i kabina prysznicowa. A także podłoga. 
Z odpowiednio dobranym wyposażeniem, porządki w łazience będą szybkie 
i bardzo skuteczne.

ŁAZIENKA – WIZYTÓWKA DOMU.

CZYSZCZENIE ŁAZIENKI
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Mycie okien i luster
Specjalna dysza do parowego czyszczenia okien i powierzchni 
szklanych, gwarantuje skuteczne usuwanie zabrudzeń i pozosta-
wia powierzchnię idealnie czystą, bez smug i zacieków.

Czyszczenie fug i armatury
Dysza power zwiększa ciśnienie pary i tym samym skuteczność 
usuwania uporczywych zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie 
strumienia pary do trudno dostępnych miejsc: np. odpływu 
umywalki.

Zestaw ściereczek, padów i powłoczek do łazienki 
Zestaw składa się z: 2 padów do podłóg mocowanych na rzepy 
do dyszy EasyFix oraz 1 powłoczki na dyszę ręczną do usuwania 
uporczywych zabrudzeń (np. osadów z kamienia) i 1 ściereczki do 
polerowania gładkich powierzchni. Wszystkie wykonane z najwyż-
szej jakości mikrofibry. Idealne do stosowania w łazience.
Dwie miękkie powłoczki z mikrofibry na dyszę ręczną, przezna-
czone do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni 
i w łazience.

Szczotki
Zestaw dwóch czarnych i dwóch żółtych szczotek do stosowania 
w rożnych obszarach. Doskonale czyszczą drobne elementy 
takie jak armatura czy fugi.
Duża szczotka okrągła pozwala na wydajne usuwanie silnie 
przylegających zabrudzeń, a dzięki większej średnicy dobrze 
sprawdza się także na większych powierzchniach, np. 
w czyszczeniu kabin prysznicowych.

Zestaw ściereczek i padów 
z mikrofibry do czyszczenia 
łazienki – EasyFix
Nr kat. 2.863-266.0

Zestaw okrągłych szczotek 
Nr kat. 2.863-264.0

Dysza do okien
Nr kat. 2.863-025.0

Dysza power – z przedłużką
Nr kat. 2.863-263.0

Powłoczki z mikrofibry 
na dyszę ręczną
Nr kat. 2.863-270.0

Duża okrągła szczotka  
Nr kat. 2.863-022.0
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CZYSZCZENIE KUCHNI

Znasz to? Pieczesz i gotujesz wspinając się na wyżyny swojego kulinarnego 
kunsztu, zapominasz o całym świecie. A potem okazuje się, że kuchnia wygląda 
jak pobojowisko. Nie ma problemu, jeśli masz parownicę. Dzięki niej wszelkie 
sprzęty kuchenne znów zalśnią czystością.

NIEZASTĄPIONY POMOCNIK 
W KAŻDEJ KUCHNI.
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Do uporczywych zabrudzeń
Zestaw okrągłych szczotek z mosiężnym włosiem przeznaczonych 
do usuwania uporczywych zabrudzeń z niewielkich powierzchni 
np. armatury kuchennej.
Parowa szczotka turbo usuwa uporczywe zabrudzenia w czasie 
znacznie krótszym od szczotek tradycyjnych. Doskonale likwiduje 
kamień z armatury czy przypalone resztki z płyty indukcyjnej. 
Nie do powierzchni wrażliwych (drewna czy plastiku).

Więcej zastosowań
Doposaż swoją parownicę SC 1 w akcesoria, które znacznie 
poszerzą zakres jej zastosowań.

Zestaw ściereczek, padów i powłoczek do kuchni
Zestaw składa się z: 2 padów do podłóg mocowanych na rzepy 
do dyszy EasyFix, 1 miękkiej powłoczki na dyszę ręczną do 
czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni (np. płyt grzej-
nych) i 1 ściereczki do polerowania gładkich powierzchni np. 
stali szlachetnej. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości 
mikrofibry. Idealne do stosowania w kuchni.
Dwie miękkie powłoczki z mikrofibry na dużą szczotkę okrągłą 
do czyszczenia silnie zabrudzonych powierzchni w kuchni 
i w łazience.

Szybko i wygodnie
15 jednorazowych ściereczek do dyszy podłogowej / dyszy pod-
łogowej mini EasyFix do szybkiego i higienicznego czyszczenia 
twardych powierzchni. Rzepy ułatwiają mocowanie.

Zestaw ściereczek i padów 
z mikrofibry do czyszcze-
nia kuchni - EasyFix 
Nr kat. 2.863-265.0

Jednorazowe 
ściereczki EasyFix 
Nr kat. 2.863-299.0

Jednorazowe 
ściereczki mini EasyFix
Nr kat. 2.863-300.0

Zestaw okrągłych szczotek 
z mosiężnym włosiem
Nr kat. 2.863-061.0

Szczotka parowa turbo
Nr kat. 2.863-159.0

Wąż przedłużający do SC 1
Nr kat. 2.863-021.0

Zestaw powłoczek 
z mikrofibry na dużą 
okrągłą szczotkę
Nr kat. 2.863-243.0

Zestaw podłogowy do SC 1
Nr kat. 2.863-268.0

NIEZASTĄPIONY POMOCNIK 
W KAŻDEJ KUCHNI.

NOWOŚĆNOWOŚĆ
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DODATKOWE ZASTOSOWANIA

Parownica potrafi wiele. Naprawdę wiele. Zaczynając od czyszczenia 
wszelkich wodoodpornych powierzchni poprzez prasowanie, a na usu-
waniu starych tapet kończąc.

ŻADNEJ PRACY SIĘ NIE BOI.
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Czyste podłogi
Wygodny system mocowania bez kontaktu z brudem to naj-
większa zaleta padów czyszczących do dyszy podłogowej 
EasyFix. Nakładka na dyszę podłogową do dywanów pozwala 
odświeżać tekstylne dywany i wykładziny o krótkim runie 
nadając im lepszy wygląd.

Łatwe odkamienianie
Dzięki kartridżowi odkamieniającemu do parownicy SC 3 EasyFix 
Premium kamień nie odkłada się wewnątrz urządzenia, co niwe-
luje konieczność przeprowadzania odkamieniania. Dla pozosta-
łych modeli zastosuj praktyczny odkamieniacz. Regularne odka-
mienianie parownic pozytywnie wpływa na ich żywotność. 
Pamiętaj, że do parownicy nie należy wlewać wody deminerali-
zowanej. Zawsze używaj wody z kranu.

Bez zagnieceń na ubraniach
Deska wyposażona w funkcje nadmuchu powietrza i odciągu 
pary pozwala prasować wygodnie każdy rodzaj tkaniny. Stopa 
żelazka sprawia, że nie zniszczysz nawet najdelikatniejszych 
ubrań.

Niecodzienne zastosowania parownic
Dysza do tekstyliów pomaga odświeżać tkaniny i usuwać 
zagniecenia. Może być stosowana do odświeżania tkanin, które 
nie mogą być tradycyjnie prasowane, np. garniturów. 
Dysza do usuwania tapet przyda się przy remoncie. 
Dzięki niej tapeta sama odejdzie od ściany.

Deska do prasowania 
AB 1000
Nr kat. 2.884-933.0

Dysza do tekstyliów 
Nr kat. 2.863-233.0

Pad czyszczący do dyszy 
podłogowej EasyFix
Nr kat. 2.863-267.0
Pad czyszczący do dyszy 
podłogowej EasyFix mini
Nr kat. 2.863-280.0

Kartridż odkamieniąjący
Nr kat. 2.863-018.0

Stopa do żelazka l 6006
Nr kat. 2.860-142.0

Dysza do zdzierania tapet 
Nr kat. 2.863-062.0

Nakładka do odświeżania 
dywanów
Nr kat. 2.863-269.0
Nakładka do odświeżania 
dywanów mini
Nr kat. 2.863-298.0

Odkamieniacz 
Nr kat. 6.295-987.0
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3 W 1: CZYSZCZENIE PARĄ 
ODKURZANIE I OSUSZANIE
Odkurzacz parowy Kärcher łączy w sobie zalety dwóch urządzeń: parow-
nicy i odkurzacza. Pozbiera okruchy z podłogi, ale także wyczyści wszel-
kie wodoodporne powierzchnie gorącą parą wodną. Szybko i skutecznie.

ODKURZACZ PAROWY
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System 2 zbiorników
bez przerw w pracy i czekania na 
ostudzenie kotła. Wodę do dodat-
kowego zbiornika można dolewać 
w dowolnym momencie. 

Higienicznie czysto
gorąca para usuwa nieprzyjemny 
zapach jak i bakterie zapewniając 
idealną czystość.

3 w 1
odkurza, czyści parowo i osusza 
w jednym kroku

Ulga dla alergików
wieloetapowa filtracja usuwa nawet 
najdrobniejsze alergeny, dzięki 
czemu cierpiący na alergie wziewne 
mogą w domu odetchnąć z ulgą.

Dysza podłogowa
do wszystkich funkcji urządzenia 
służy jedna dysza podłogowa: 
zarówno do posadzek twardych 
jak i dywanów. 

SV 7

Moc znamionowa: 2200 W

Pojemności zbiornika: 0.45 l (kocioł) + 0.5 l dodatkowy zbiornik

Ciśnienie maks: 4 bar

5 stopni przepływu pary, 4 stopnie regulacji siły ssącej

Nr kat. 1.439-420.0
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CIESZ SIĘ MOCĄ 3 W 1!

ODKURZACZ PAROWY

 ■ Objęte dostawą
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SV 7  
Nr kat. 1.439-420.0 

2200 4 0.45 0.5 1.2 210 /  
21

 ■ 5-stopniowa
/4-stopniowa

 ■  ■  ■  ■  ■

Odkurzacz parowy



Po więcej informacji 
zapraszamy na www.karcher.pl

http://www.karcher.pl/
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AKCESORIA DO ODKURZACZA PAROWEGO

Odkurzacz parowy pokaże najlepiej na co go stać, jeśli wyposażysz 
go w dodatkowe akcesoria.

CZYŚCIUTKO!



89

Higienicznie czysto
Zestaw 4 okrągłych szczotek w 4 kolorach do różnorodnych 
zastosowań, a zwłaszcza do usuwania uporczywych zabru-
dzeń z drobnych elementów takich jak fugi czy armatura. 
Filtr HEPA usuwa 99,9% wszystkich cząstek większych niż 
3 μm. Zatrzymuje pyłki, zarodniki grzybów, pleśń i bakterie.

Odpieniacz do SV 7
Bezzapachowy lub o przyjemnym owocowym aromacie. 
Odpieniacz skutecznie eliminuje pianę w zbiorniku brudnej 
wody, dzięki czemu nie wymaga zbyt częstego opróżniania.

Zestaw okrągłych szczotek
Nr kat. 2.860-231.0

Odpieniacz, 125 ml 
Nr kat. 6.295-873.0

Filtr HEPA* 
Nr kat. 2.860-229.0

Odpieniacz o zapachu 
owoców, 125 ml 
Nr kat. 6.295-875.0

*EN 1822:1998
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    Podczas czyszczenia lekko zabrudzonych powierzchni wystarczy wyprać 
je w jednym przejściu roboczym (z włączonym odsysaniem) wówczas 
szybciej wyschną. Przy usuwaniu plam lub praniu bardziej uporczywych 
zabrudzeń warto zastosować metodę dwóch przejść roboczych: najpierw 
spryskać zabrudzoną powierzchnię roztworem środka czyszczącego, 
odczekać kilka minut, w czasie których preparat będzie miał czas by 
zadziałać, a następnie odessać go z powierzchni wraz z rozpuszczonymi 
zanieczyszczeniami.   

NASZA 
RADA

ODKURZACZ PIORĄCY
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WSZECHOBECNA 
CZYSTOŚĆ.

Czysto, czyściej, Kärcher.
SE 6.100 skutecznie usuwa kurz oraz plamy 
zarówno z powierzchni tekstylnych jak i wodo-
odpornych posadzek twardych np. z kamienia 
czy PVC. Może też zbierać niewielkie ilości roz-
lanej wody. Płaski filtr falisty i papierowe 
worki umożliwiają wykorzystanie SE 6.100 
w codziennym odkurzaniu na sucho.

Niezrównana wygoda.
Skuteczne usuwanie nieprzyjemnych zapachów 
i brudu nigdy nie było prostsze: środek czyszczący 
jest podawany tak, że wnika głęboko w czyszczony 
materiał, a następnie zostaje  wraz z brudem odes-
sany. Może pracować w jednym przejściu roboczym 
(jednocześnie nanosząc środek i odsysając) lub 
w dwóch (z wyłączonym odsysaniem podczas 
aplikacji środka). Dobrze sprawdza się nie tylko 
na powierzchniach tekstylnych ale i na twardych, 
wodoodpornych posadzkach takich jak kamień 
czy PVC.
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ODKURZACZ PIORĄCY

JAK SPOD IGŁY.
Stylowy, prosty w użyciu i bardzo wszechstronny. Tak można 
pokrótce scharakteryzować ten model odkurzacza. Doskonałe 
parametry pracy i wyjątkowa skuteczność sprawiają, że jest 
to idealny wybór dla wszystkich, którzy chcą zadbać 
nie tylko o podłogi.
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Płaski filtr falisty 
umożliwiają pracę na sucho 
i mokro bez potrzeby wymiany 
filtra.

SE 6.100

Moc turbiny/pompy 1400/40 W

Wydajność spryskiwania: 1 l/min

Ciśnienie: 1 bar

Zbiornik wody czystej i brudnej: 4 l

Nr kat.: 1.081-220.0

Metoda ekstrakcji Kärcher 
i środek do dywanów RM 519 
dogłębne czyszczenie 
i krótki czas schnięcia.

System dwóch zbiorników
osobne zbiorniki na wodę czystą 
i brudną dla większej higieny 
i wygody.

Uchwyty na akcesoria 
na urządzeniu 
maksymalna wygoda pracy.

Ergonomiczny uchwyt 
gwarantuje wygodne i bez-
pieczne przenoszenie urzą-
dzenia.

System do ekstrakcji 
zintegrowany z wężem ssącym
dla większej wygody pracy 
urządzeniem.
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Dobrze mieć pewność, że w domu panuje higieniczna czystość. 
Środki czyszczące do prania i pielęgnacji powierzchni tekstylnych: 
dywanów, wykładzin i tapicerek dadzą ci taką pewność.

POWIEW CZYSTOŚCI.

AKCESORIA I ŚRODKI CZYSZCZĄCE 
DO ODKURZACZA PIORĄCEGO
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Doskonała filtracja 
Płaski filtr falisty umożliwia pracę na sucho i na mokro 
bez potrzeby wymiany filtra. Odkurzacz SE 6.100 posiada taki 
filtr w wyposażeniu standardowym. Zestaw papierowych wor-
ków przeznaczonych do odkurzania na sucho cechujących się 
dobrą retencją i wysoką odpornością na rozerwanie. Odkurza-
nie na sucho wymaga używania worka.

Płaski filtr falisty 
Nr kat. 6.414-498.0

Worki filtracyjne 
Nr kat. 6.904-143.0

Duet doskonały!
Środek do czyszczenia dywanów RM 519 z formułą szybkiego 
schnięcia czyści dogłębnie tapicerkę meblową, samochodową, 
dywany czy wykładziny. Impregnat do tekstyliów RM 762 
zabezpiecza tekstylia przed wnikaniem plam.

Środek do dywanów 
RM 519 (1l) 
Nr kat. 6.295-771.0

Impregnat do tekstyliów 
RM 762 (0,5 l)
Nr kat. 6.295-769.0





WYPROŚ 
BRUD, 

ZAPROŚ 
CZYSTOŚĆ!




