ARTYKU PROMOCYJNY KÄRCHER

Full Control – nowa linia urzÈdzeñ
wysokociĂnieniowych Kärcher
Firma Kärcher wprowadza
nowÈ liniÚ urzÈdzeñ
wysokociĂnieniowych
Full Control. NowoĂciÈ
jest pistolet Full Control
zbwyĂwietlaczem LED,
który pokazuje wybrane
ciĂnienie oraz piktogramy
zastosowañ, dziÚki czemu
zawsze wiadomo jakie
ciĂnienie wybraÊ do
czyszczonej powierzchni.
CiĂnienie wody moĝna ustawiÊ, wbzaleĝnoĂci od czyszczonej powierzchni, poprzez
przekrÚcenie lancy. Sugestywne piktogramy pokazujÈ na wyĂwietlaczu jaki poziom
ciĂnienia zostaï wybrany. Przykïadowo
symbol przedstawiajÈcy maïy pïotek odpowiada ustawieniom „Soft”, co oznacza,
ĝe moĝna nim czyĂciÊ delikatne przedmioty czy meble. Kiedy na wyĂwietlaczu pojawia siÚ symbol przedstawiajÈcy ĂcianÚ, to oznacza, ĝe ciĂnienie jest ustawione
na maksymalny poziom ibmoĝemy czyĂciÊ
twarde, odporne powierzchnie. Symbol samochodu odpowiada ustawieniom Ărednim ciĂnienia ibmoĝemy nim na przykïad
umyÊ nasze auto. UrzÈdzenia posiadajÈ
opcjÚ podawania Ărodka czyszczÈcego po
przekrÚceniu lancy – wszystko wiÚc moĝemy zrobiÊ korzystajÈc tylko zbpistoletu
iblancy – dziÚki czemu mamy wszystko pod
kontrolÈ.
Wszystkie urzÈdzenia sprzedawane sÈ
zbdwiema lancami wbstandardzie tj. lancÈ
rotacyjnÈ iblancÈ Vario Power zbpiktogramami. Lanca rotacyjna, która pracuje wirujÈcym strumieniem punktowym sïuĝy do
czyszczenia najbardziej uporczywych zabrudzeñ ibpracujemy niÈ na najwyĝszych
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obrotach. Lanca Vario Power produkuje
strumieñ pïaski, który umoĝliwia bardzo
precyzyjne czyszczenie. CiĂnienie moĝna
regulowaÊ wbzaleĝnoĂci od czyszczonej powierzchni kierujÈc siÚ zamieszczonymi na
lancy piktogramami.

Nowa linia urzÈdzeñ Full Control skïada
siÚ zbtrzech klas urzÈdzeñ: K 4, K 5 ibK 7.
UrzÈdzenia sÈ dostÚpne wbwersji Premium
oraz wbwersji Home (dodatkowo zbakcesorium do czyszczenia powierzchni pïaskich
– T-Racer). }
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Zamiatarki Kärcher – wiosenne
porzÈdki wbogrodzie
Kiedy zbliĝa siÚ wiosna czas na przydomowe porzÈdki. Wszelkie nawierzchnie
wbogrodzie (równieĝ wokóï domu) powinny zostaÊ dokïadnie wysprzÈtane. Nic tak
nie niszczy estetycznego efektu ibnie przyÊmiewa piÚknego widoku, jak zabrudzone chodniki ibalejki. Nieocenione sÈ wbtakim przypadku zamiatarki rÚczne, np.
S550, S650 lub S750 Kärcher. Takie urzÈdzenia znacznie przyspieszajÈ sprzÈtanie, skutecznie oczyszczajÈ alejki ibpodjazdy, zbierajÈc liĂcie, papiery, kapsle,
abnawet piasek ibĝwir. Istotne jest równieĝ to, ĝe nie wzniecajÈ kurzu. Warto dodaÊ, ĝe zanieczyszczenia zbierane sÈ do
specjalnego pojemnika. Zamiatarki rÚczne caïkiem dobrze radzÈ sobie na róĝnego rodzaju nawierzchniach, szczególnie
wbzakamarkach, dziÚki temu, ĝe wyposaĝone sÈ wbjednÈ lub dwie szczotki boczne (zaleĝnie od modelu). Zamiatanie nimi
jest nawet piÚÊ razy szybsze niĝ przy wykorzystaniu zwykïej miotïy. ZamiatarkÚ
moĝna przechowywaÊ wbpozycji pionowej dziÚki czemu zajmuje ona mniej miejsca, wbten sposób bez problemu zmieĂci

siÚ pod ĂcianÈ wbgaraĝu. SÈ one takĝe wyposaĝone wbergonomiczny uchwyt prowadzÈcy, który moĝemy dopasowaÊ do swo-

jego wzrostu. Zbiornik zanieczyszczeñ
wykonany zblekkiego tworzywa sztucznego moĝna wyjÈÊ jednÈ rÚkÈ. Równie ïatwe jest jego opróĝnianie. Wystarczy zdjÈÊ
go zbramy zamiatarki ibwyrzuciÊ Ămieci bezpoĂrednio do kosza. Zamiatarka S
750 posiada dodatkowo regulacjÚ nacisku
szczotki bocznej, dziÚki czemu moĝemy ja
dostosowaÊ do rodzaju sprzÈtanych zanieczyszczeñ. }
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www.karcher.pl

4/2016

BD4 karcher promocyjny.indd 203

BUDUJEMY DOM

203

2016-03-31 10:30:52

