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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 4.650 Jubilee

Wysokociśnieniowe, jubileuszowe urządzenie czyszczące klasy średniej wypo-

sażone w mocną, aluminiową pompę ssąco-tłoczącą i trwały, chłodzony wodą 

silnik. Urządzenie przeznaczone jest do mycia samochodów osobowych, moto-

cykli, tarasów czy mebli ogrodowych. Bez problemu wyczyści rożen grilla i narzę-

dzia ogrodnicze. W zależności od wersji, może być wyposażone w urządzenie 

do czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 250, które zwiększa wydajność 

powierzchniową urządzenia około 10-krotnie. 

Cena orientacyjna brutto: ok. 950-1050 zł (w zależności od wersji).

K 6.250 Jubilee T 400

Wysokociśnieniowe, jubileuszowe urządzenie czyszczące klasy komfort wypo-

sażone w mocną, aluminiową pompę ssąco-tłoczącą i trwały, chłodzony powie-

trzem silnik. Przeznaczone jest do regularnego czyszczenia wszystkich wodood-

pornych powierzchni wokół domu i w ogrodzie. Z łatwością usuwa mech, glony, 

zaschnięte błoto oraz inne uporczywe zabrudzenia z kostki brukowej, elewacji 

domu czy kamiennego ogrodzenia. Na wyposażeniu posiada urządzenie do 

czyszczenia powierzchni płaskich T-Racer T 400.

Cena orientacyjna brutto: ok. 1700 zł.

WD 7.700 P

W tym roku linia domowych odkurzaczy WD (Wet & Dry) została poszerzona 

o klasę WD 7, przeznaczoną dla najbardziej wymagających użytkowników. 

Odkurzacz WD 7.700 P o mocy 1800 Wat i podciśnieniu 230 mbar został wyposa-

żony w płaski filtr falisty, standardowo stosowany w odkurzaczach profesjonal-

nych. Umożliwia on zbieranie wody i suchego brudu, bez konieczności wymiany 

bądź suszenia filtra. W celu zapobiegania spadkom siły ssania odkurzacze te 

wyposażono w system oczyszczania filtra ExPress. Odkurzacz w standardzie 

posiada zestaw do pracy z elektronarzędziami. 

Cena orientacyjna brutto: ok. 1000 zł.

WD 5.300

Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego i mokrego brudu 

oraz wody wyposażony w filtr typu cartridge z nano powłoką, która zapobiega 

wnikaniu pyłu w głąb filtra. Ułatwia to oczyszczenie filtra, które odbywa się auto-

matycznie po trzykrotnym naciśnięciu odpowiedniego przycisku na głowicy. 

Zaletą odkurzacza jest funkcja wydmuchu, szczególnie przydatna podczas usu-

wania suchych liści z trawnika czy podjazdu. WD 5.300 doskonale sprawdza się 

podczas remontów i w sytuacjach awaryjnych np. gdy wyleje pralka. 

Cena orientacyjna brutto: 600 zł.
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X-range: nowoczesne urządzenia wysokociśnieniowe

Linia X-range to grupa urządzeń wysokociśnieniowych o nowoczesnym designie charakteryzująca się łatwością obsługi oraz bogatą ofertą wyposażenia dodatko-

wego. W tym roku została poszerzona o nową klasę urządzeń na każdą kieszeń – K2. Została ona opracowana z myślą o okazjonalnych porządkach wokół domu 

i w ogrodzie. Także w tym roku, z okazji sprzedania 50 milionów domowych urządzeń ciśnieniowych, Kärcher wypuścił na rynek jubileuszowe modele K 4.650 

Jubilee oraz K6.250 Jubilee. 
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