SE 5.100
Odkurzacz piorący przeznaczony jest do czyszczenia wykładzin tekstylnych, podłóg twardych
i tapicerki (meblowej/ samochodowej) metodą ekstrakcji.
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System dwóch zbiorników
Dwa osobne zbiorniki na wodę czystą i brudną.
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Schowek na narzędzia
Praktyczne przechowywanie akcesoriów na obudowie.

Łatwe napełnianie i opróżnianie.

Dysza ekstrakcyjna Kärcher
Redukuje czas schnięcia o 50%.
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Atrakcyjny design, duże przyciski
Proste użytkowanie.
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SE 5.100

 System do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
 Technologia dysz Kärcher: czas schnięcia zredukowany o 50%
 Płaski filtr falisty
Numer katalogowy

1.081-200.0

Kod EAN

4039784515086

Wydatek powietrza

l/s

70

Podciśnienie

mbar / kPa

210 / 21

Moc pompy

W

40

Moc turbiny / pompy

W

1400 / 40

Szerokość robocza

mm

230

Zbiornik na wodę czystą / brudną

l

4

Średnica wyposażenia

mm

35

Natężenie

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Wydajność spryskiwania

l/min

1

Ciśnienie spryskiwania

bar

1

Kabel zasilający

m

5

Waga bez akcesoriów

kg

7,7

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

422 × 320 × 465

Wyposażenie standardowe
Wąż spryskująco-odsysający z uchwy- m / mm
tem

2 / 35

Rury do ekstrakcji

2 × 0,5 / 35 / Elementy z tworzywa sztucznego

szt. / m /
mm

Dysza spryskująco-odsysająca z
nasadką do podłóg twardych



Wyposażenie do odkurzania na sucho

Przełączana ssawka podłogowa z
2 szczotkowymi listwami

Ssawka szczelinowa

normal



Ssawka do tapicerki
Papierowa torebka filtracyjna

szt.

Bez szkodliwych rozpuszczalników

 Objęte dostawą.
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Płaski filtr falisty
ml

RM 519 Środek czyszczący do
dywanów i wykładzin 100

2 w 1: system do ekstrakcji zintegrowany z wężem ssącym
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Dane techniczne

SE 5.100
1.081-200.0

1

2

3

4

Numer katalogowy
Ilość

5

6

Cena

7

Opis

Filtr

1 6.414-498.0

1 szt.

2 6.904-143.0

5 szt.

Uniwersalna przełączana ssawka
podłogowa

3 2.863-000.0

1 szt.

Ssawka spryskująco-odsysająca do
tapicerki

4 2.885-018.0

1 szt.

Ssawka samochodowa

5 2.863-145.0

1 szt.

Długa ssawka szczelinowa do
odkurzaczy WD

6 2.863-306.0

1 szt.

Płaski filtr falisty Eco

Zestaw filtrów

Płaski filtr falisty do odkurzania na mokro i sucho bez potrzeby wymiany filtra. Mały filtr o dużej powierzchni filtracji, nie zajmuje powierzchni w zbiorniku.
5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch
warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymują
drobny pył.




Dysze
Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do
odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych. Z
zaczepem do "parkowania".
Ssawka spryskująco-odsysająca ręczna do odkurzaczy
piorących. Doskonała do dogłębnego czyszczenia tapicerki
oraz foteli samochodowych.
Poręczna ssawka samochodowa do szybkiego i łatwego
czyszczenia - od dywaników po bagażnik.
Długa ssawka szczelinowa w zupełnie nowej odsłonie. Idealna do trudno dostępnych miejsc w samochodzie (na
przykład otwory i szczeliny). Odpowiednia do wszystkich
odkurzaczy wielofunkcyjnych Kärcher Home & Garden.






Zestawy wyposażenia
Zestaw do odkurzania domu

2 parts

Zestaw akcesoriów do odkurzania w domu. Składa się ze
ssawki podłogowej przełączanej do odkurzania podłóg
twardych i dywanów oraz ssawki do tapicerki.



 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

7 2.863-002.0

SE 5.100
1.081-200.0

1

Numer katalogowy
Anzahl

Nennweite

Länge

Breite

Cena

Opis

Ssawki do tapicerki
Ssawka do tapicerki DN 35

1 6.905-998.0



 Dostępne akcesoria.

SE 5.100, 1.081-200.0, 2021-07-02

 Objęte dostawą.

