AD 4 Premium

Nový výkonný vysavač na popel a suché nečistoty AD 4 Premium s energetickou třídou A+, s
600 W turbínou a integrovaným výfukovým filtrem se vyznačuje vysokým a dlouhotrvajícím
sacím výkonem. Díky integrovanému čištění filtrů můžete sací výkon ještě více zvýšit stisknutím tlačítka, prakticky, rychle a bez námahy. Ruční čištění filtru je minulostí. Navíc můžete pokračovat ve vysávání, dokud nejste hotovy, bez nutnosti pauzy a bez kontaktu s nečistotami.
Popel lze pomocí držadla na sběrné nádobě bezpečně a pohodlně vyprázdnit. Ruce i podlaha
zůstávají čisté. Integrovaný výfukový filtr nevypustí žádné nečistoty ven a odfiltruje i malé
částice prachu a dalších nečistot. Pro maximální bezpečnost je sběrná nádoba i hubice vyrobena z kovu. Kovová hadice s horní vrstvou z PVC má optimální průtok a zaručuje flexibilní a
bezpečnou manipulaci. Praktická rukojeť na nádobě umožňuje pohodlné vyprazdňování. Příslušenství je uloženo přímo na vysavači, kde je připraveno k okamžitému použití. Podlahová
hubice pro čištění tvrdých podlah a vysoce kvalitní pochromovaná sací trubice činí z modelu
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AD 4 Premium všestranný vysavač na suché nečistoty.

AD 4 Premium
 Kärcher ReBoost integrované čištění filtrů pro zvýšení sacího
výkonu

 Třída energetické účinnosti A+
 Příslušenství pro použití jako vysavač na suché nečistoty

Technické údaje
Objednací číslo

1.629-731.0

EAN kód

4054278242064

Max. příkon

W

600

Velikost nádrže / materiál

l

17 / Kov

Jmenovitý průměr - příslušenství

mm

35

Hmotnost bez příslušenství

kg

5,3

Rozměry (D x Š x V)

mm

365 × 330 × 565

Sací hadice

m / mm

1,7 / 35 / Kovový obal

Sací trubky

kusy x m /
mm
kusy

2 × 0,5 / 35 / Chromové oplechování

Vybavení

Plochý skládaný filtr

1 / Polyester, nehořlavý

Filtr hrubých nečistot

Kov

Filtr odpadního vzduchu








Ruční oklep filtru
Hák na kabel
Ochrana proti nárazu
Uložení příslušenství na přístroji
Nastavení pozice

 Obsaženo v objemu dodávky.
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A+

Třída energetické účinnosti

AD 4 PREMIUM
1.629-731.0

1

2

3

Objednací
číslo

Menge

Plochý skládaný filtr (vysavače
pro popel a suché nečistoty)

1 6.415-953.0

1 kusy

Pevný plochý skládaný filtr navržený speciálně pro vysavače pro popel a suché nečistoty. Pro dlouhotrvající sací vý
kon.

Exhaust air filter AD4 Premium
*WW
Hubice

2 2.863-262.0

2 kusy



Extra dlouhá spárová hubice z
nehořlavého materiálu (pro vysavače na popel a suché nečistoty)

3 2.863-004.0

1 kusy

Extra dlouhá spárová hubice (350 mm) je vyrobena z nehořlavého materiálu pro vysávání chladného popela. Vhodná

pro všechny vysavače na popel a suché nečistoty.

 Obsaženo v objemu dodávky.
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Filtry

