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Artyku  promocyjny

Ró norodno  jest jedn  z licznych zalet urz -
dze  wysokoci nieniowych Kärcher, która ofe-
ruje nie tylko modele w ró nych klasach wy-
dajno ci, ale tak e osobne linie produktów. 
Ze wzgl du na dodatkow  oszcz dno  kosz-
tów, u ywanie podczas czyszczenia wysokoci-
nieniowych urz dze  czyszcz cych wp ywa 

na ograniczenie zu ycia wody i w wielu wy-
padkach pozwala zrezygnowa  ze stosowania 
chemii (np. dzi ki urz dzeniom Kärcher zu y-
cie wody ograniczone jest a  do 80%, w stosun-
ku do tradycyjnego mycia w em ogrodowym). 
Uzyskane korzy ci to nie tylko pieni dze, ale 
równie  dba o  o rodowisko naturalne.
Urz dzenia wysokoci nieniowe K 4 i K 4 
Compact s  idealnym sprz tem s u cym 

utrzymaniu czysto ci wokó  domu. Urz dzenia 
charakteryzuj  si  kompaktowymi wymiara-
mi i niewielkim ci arem. Ich zalet  jest po-
r czno , atwo  obs ugi i przechowywania. 
Urz dzenia klasy K 4 mo na wykorzysta  do 
usuwania ró nego rodzaju zabrudze  i prac 
porz dkowych, pocz wszy od czyszczenia 
ma ych powierzchni: narz dzi, mebli ogrodo-
wych, rusztu, grilla, roweru, bramy gara owej, 
tarasów, rowerów czy samochodów. 
Urz dzenie K 4 zosta o zaprojektowane w taki 
sposób, by u ytkownik mia  na starcie wszyst-
ko, czego potrzebuje do czyszczenia. W  wy-
sokoci nieniowy i por czny pistolet zapew-
niaj ce 6-metrowy promie  roboczy, wysoce 
skuteczn  lanc  Vario Power z regulacj  ci nie-

nia, lanc  z dysz  rotacyjn  do usuwania upo-
rczywych zabrudze  oraz filtr wst pny zabez-
pieczaj cy pomp  przed zanieczyszczeniami 
mog cymi znajdowa  si  w podawanej wodzie. 
Prac  u atwiaj  liczne udogodnienia, takie 
jak Plug 'n' Clean – system podawania rod-
ków czyszcz cych bezpo rednio z opakowa-
nia, uchwyty na obudowie do przechowywa-
nia akcesoriów, system szybkoz czy Quick 
Connect oraz pokr t o do dozowania rodka 
czyszcz cego. W wyposa eniu znajduje si
równie  uniwersalny rodek czyszcz cy (1 l).
Urz dzenie K 4 Compact z kolei ze wzgl du 
na niewielkie gabaryty i lekko  jest wyj tko-
wo mobilne, atwe w transporcie (mie ci si
w niewielkim baga niku samochodu osobo-
wego) i przechowywaniu. Charakteryzuje si
równie  trwa  budow  i dobrymi parame-
trami pracy. Dzi ki doskona ej jako ci wyko-
nania i mocnemu, ch odzonemu wod  silni-
kowi jest wysoce niezawodne w eksploatacji. 
Obs ug  u atwia system szybkoz czy Quick 
Connect zapewniaj cy b yskawiczne wpina-
nie w a wysokoci nieniowego do urz dzenia 
i pistoletu, dzi ki czemu urz dzenie w mgnie-
niu oka jest gotowe do pracy. W wyposa eniu 
znajduje si  6 m w  wysokoci nieniowy, lan-
ca Vario Power i dysza rotacyjna.

Kärcher K 4 i K 4 Compact w akcji dla konsumenta
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Wyposa enie dodatkowe i rodki czyszcz ce 
Decyduj c si  na urz dzenie wysokoci nieniowe Kärcher mamy do 
wyboru bogat  gam  wyposa enia dodatkowego. Wyposa enie do-
datkowe, znacz co rozszerza podstawowy zakres prac czyszcz cych. 
Przyk adowo: zestaw do kanalizacji pozwala na skuteczne udro nie-
nie zatkanych przewodów kanalizacyjnych czy niedro nych z po-
wodu zalegaj cej warstwy li ci rynien. Warto wspomnie  te  o nie-
zwykle przydatnych akcesoriach do urz dze  wysokoci nieniowych, 
jakimi s  – T-Racery. Jak sama nazwa wskazuje T-Racer s u y przede 
wszystkim do mycia tarasów. Ale nie tylko, gdy  doskonale spraw-
dza si  przy czyszczeniu du ych, p askich powierzchni wykona-
nych z drewna czy kamienia – podjazdów, chodników, drzwi gara-
owych. Wykorzystuj c T-Racer czy ci si  skutecznie, szybko a tak e

bezpiecznie dla czyszczonej powierzchni. Dodatkowo, dzi ki swej 
budowie T-Racer zapobiega rozchlapywaniu brudnej wody (np. na 
wie o odnowion  elewacj ). W ofercie Kärcher dost pne s  ró no-

rodne modele T-Racerów o zró nicowanym kszta cie g owic: od naj-
mniejszych T 50 do najbardziej rozbudowanych T 550 (ze zintegro-
wanym systemem podawania rodka i dysz  Power).
Przedstawiaj c ofert  urz dze  wysokoci nieniowych Kärcher na-
le y równie  podkre li  fakt, e wszystkie urz dzenia Kärcher maj
mo liwo  zasysania i nanoszenia rodka czyszcz cego. W trosce 
o rodowisko naturalne, do urz dze  z linii domowej, firma Kärcher 
produkuje wy cznie rodki ulegaj ce biodegradacji.

Powy sze urz dzenia mo na zakupi  w ramach akcji „Kup i Zyskaj” trwaj -
cej od 23.03.2015 do 31.05.2015 r. Aby wzi  udzia  w akcji, do dnia 14.06.2015, 
nale y si  zarejestrowa  na stronie www.karcher-kupizyskaj.pl lub prze-
s a  listem poleconym za czony formularz zg oszenia (wraz z kopi  do-
wodu zakupu sprz tu i wyci tym z opakowania kodem kreskowym wraz 
z numerem seryjnym urz dzenia i skan/zdj cie wype nionego dokumentu 
gwarancyjnego) na adres: A1 Agencja Reklamowa, ul. Grzybowska 4 lok. 
138, 00-131 Warszawa z dopiskiem „Kärcher Kup i zyskaj”. Premia 100 z  zo-
stanie wyp acona przelewem bankowym na podany w formularzu zg osze-
niu numer rachunku w terminie 60 dni od daty wp yni cia zg oszenia lub 
daty rejestracji online. Regulamin akcji Kärcher – Kup i zyskaj! dost pny 
jest na stronie www.karcher-kupizyskaj.pl i www.karcher.pl
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