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Ci nienie wody mo na ustawi , w zale no-
ci od czyszczonej powierzchni, poprzez 

przekr cenie lancy. Sugestywne piktogra-
my pokazuj  na wy wietlaczu jaki poziom 
ci nienia zosta  wybrany. Przyk adowo
symbol przedstawiaj cy ma y p otek od-
powiada ustawieniom „Soft”, co oznacza, 
e mo na nim czy ci  delikatne przedmio-

ty czy meble. Kiedy na wy wietlaczu po-
jawia si  symbol przedstawiaj cy cia-
n , to oznacza, e ci nienie jest ustawione 
na maksymalny poziom i mo emy czy ci
twarde, odporne powierzchnie. Symbol sa-
mochodu odpowiada ustawieniom red-
nim ci nienia i mo emy nim na przyk ad
umy  nasze auto. Urz dzenia posiadaj
opcj  podawania rodka czyszcz cego po 
przekr ceniu lancy – wszystko wi c mo-
emy zrobi  korzystaj c tylko z pistoletu 

i lancy – dzi ki czemu mamy wszystko pod 
kontrol .
Wszystkie urz dzenia sprzedawane s
z dwiema lancami w standardzie tj. lanc
rotacyjn  i lanc  Vario Power z piktogra-
mami. Lanca rotacyjna, która pracuje wiru-
j cym strumieniem punktowym s u y do 
czyszczenia najbardziej uporczywych za-
brudze  i pracujemy ni  na najwy szych 

obrotach. Lanca Vario Power produkuje 
strumie  p aski, który umo liwia bardzo 
precyzyjne czyszczenie. Ci nienie mo na 
regulowa  w zale no ci od czyszczonej po-
wierzchni kieruj c si  zamieszczonymi na 
lancy piktogramami. 

Nowa linia urz dze  Full Control sk ada 
si  z trzech klas urz dze : K 4, K 5 i K 7. 
Urz dzenia s  dost pne w wersji Premium 
oraz w wersji Home (dodatkowo z akceso-
rium do czyszczenia powierzchni p askich 
– T-Racer).  

Full Control – nowa linia urz dze
wysokoci nieniowych Kärcher
Firma Kärcher wprowadza 
now  lini  urz dze
wysokoci nieniowych 
Full Control. Nowo ci
jest pistolet Full Control 
z wy wietlaczem LED, 
który pokazuje wybrane 
ci nienie oraz piktogramy 
zastosowa , dzi ki czemu 
zawsze wiadomo jakie 
ci nienie wybra  do 
czyszczonej powierzchni. 
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Kiedy zbli a si  wiosna czas na przydo-
mowe porz dki. Wszelkie nawierzchnie 
w ogrodzie (równie  wokó  domu) powin-
ny zosta  dok adnie wysprz tane. Nic tak 
nie niszczy estetycznego efektu i nie przy-
miewa pi knego widoku, jak zabrudzo-

ne chodniki i alejki. Nieocenione s  w ta-
kim przypadku zamiatarki r czne, np. 
S550, S650 lub S750 Kärcher. Takie urz -
dzenia znacznie przyspieszaj  sprz ta-
nie, skutecznie oczyszczaj  alejki i pod-
jazdy, zbieraj c li cie, papiery, kapsle, 
a nawet piasek i wir. Istotne jest rów-
nie  to, e nie wzniecaj  kurzu. Warto do-
da , e zanieczyszczenia zbierane s  do 
specjalnego pojemnika. Zamiatarki r cz-
ne ca kiem dobrze radz  sobie na ró ne-
go rodzaju nawierzchniach, szczególnie 
w zakamarkach, dzi ki temu, e wyposa-
one s  w jedn  lub dwie szczotki bocz-

ne (zale nie od modelu). Zamiatanie nimi 
jest nawet pi  razy szybsze ni  przy wy-
korzystaniu zwyk ej miot y. Zamiatark
mo na przechowywa  w pozycji piono-
wej dzi ki czemu zajmuje ona mniej miej-
sca, w ten sposób bez problemu zmie ci 

si  pod cian  w gara u. S  one tak e wy-
posa one w ergonomiczny uchwyt prowa-
dz cy, który mo emy dopasowa  do swo-

jego wzrostu. Zbiornik zanieczyszcze
wykonany z lekkiego tworzywa sztucz-
nego mo na wyj  jedn  r k . Równie a-
twe jest jego opró nianie. Wystarczy zdj
go z ramy zamiatarki i wyrzuci mie-
ci bezpo rednio do kosza. Zamiatarka S 
750 posiada dodatkowo regulacj  nacisku 
szczotki bocznej, dzi ki czemu mo emy ja 
dostosowa  do rodzaju sprz tanych zanie-
czyszcze .

Zamiatarki Kärcher – wiosenne 
porz dki w ogrodzie

Kärcher Sp. z o. o.
Stawowa 138-140, 31-346 Kraków

Biuro obs ugi klienta:  
+48 12 63 97 105 lub 801 811 234

Fax: +48 12 63 97 123
E-mail: biuro@pl.kaercher.com

www.karcher.pl
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