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DOMOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE  
– WOKÓŁ DOMU

n INFORMACJE DODATKOWE

Producent: Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Niemcy

Dystrybucja: hurtowa i detaliczna poprzez autory-
zowaną sieć dealerską i sieci handlowe, DIY

Gwarancja: 24 miesiące
Usługi: ogólnopolska sieć serwisu

n   KÄRCHER Sp. z o.o.
ul. Stawowa 140, 31-346 Kraków, infolinia 801 811 234 lub 22 349 14 57, faks 12 639 71 23, www.karcher.pl, e-mail: karcher@karcher.com.pl

K 3.800 eco!ogic
Wysokociśnieniowe urządzenie klasy średniej z linii eco!ogic wyposażone w 

nowy silnik chłodzony wodą o wydłużonej żywotności. Doskonale sprawdza 

się w okazjonalnych porządkach wokół domu oraz w myciu pojazdów. Posiada 

możliwość pracy w trybie eco!, po włączeniu którego zużycie wody i energii elek-

trycznej spada o 20%. Wstępny filtr chroni pompę przed uszkodzeniem przez 

zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie. Wbudowany, przeźroczysty wężyk 

umożliwia zasysanie środka czyszczącego z dowolnego zbiornika. 

K 7.800 T 400 eco!ogic
Wysokociśnieniowe urządzenie klasy top z linii eco!ogic wyposażone w nowy sil-

nik chłodzony wodą o wydłużonej żywotności oraz niezawodną pompę z mosięż-

ną głowicą. Model ten charakteryzuje się wysoką wydajnością powierzchniową 

i skutecznie radzi sobie nawet z najbardziej uporczywymi zabrudzeniami. Posiada 

możliwość pracy w trybie eco!, po włączeniu którego zużycie wody i energii elek-

trycznej spada o 20%. Wyposażenie standardowe urządzenia składa się z lancy 

Vario-power z regulacją ciśnienia, lancy z dysza rotacyjną, szczotki, przystawki do 

mycia dużych płaskich powierzchni (np. kostki) T-Racer T 400 oraz węża do pobie-

rania wody spoza sieci wodociągowej (np. z beczki czy oczka wodnego). 

WD 5.800 eco!ogic
Odkurzacz uniwersalny klasy komfort z linii eco!ogic przeznaczony do usuwania 

suchych i mokrych zanieczyszczeń oraz wody. Doskonale sprawdza się jako 

odkurzacz piwniczno-garażowy i samochodowy. Można go także z powodze-

niem używać wewnątrz domu oraz w jego bezpośrednim otoczeniu. Dzięki zop-

tymalizowaniu uszczelnień urządzenie pobiera jedynie 1000 W, a jego parametry 

nie różnią się od parametrów odkurzaczy wyposażonych w turbiny o mocy 1400 

W. Posiada też możliwość pracy w trybie eco!, który w jeszcze większym stopniu 

ogranicza zużycie energii (660 W) i znacznie obniża głośność pracy. 

WD 7.800 eco!ogic
Odkurzacz uniwersalny klasy top z linii eco!ogic wyposażony w płaski filtr fali-

sty, standardowo stosowany w odkurzaczach profesjonalnych. Umożliwia on 

zbieranie wody i suchego brudu, bez konieczności wymiany bądź suszenia filtra. 

Doskonale sprawdza się jako odkurzacz piwniczno-garażowy i samochodowy. 

Turbina o obniżonym poborze mocy (1000 W) dzięki zoptymalizowanej kon-

strukcji, posiada parametry turbiny o mocy 1400 W. W przypadku odkurzania 

niewielkich ilości zabrudzeń urządzenie warto przełączyć w tryb eco!, który sku-

tecznie zmniejsza zużycie energii elektrycznej (660 W). 

http://www.baza.budujemydom.pl

