
VC 3
Εξοικονομείτε χρόνο χάρη στο ότι δεν χρειάζεται να αλλάζετε σακούλες φίλτρου και να αγο-
ράζετε ανταλλακτικά. Αυτή είναι η σκούπα ξηρής αναρρόφησης VC 3 Premium με πολύ-κυ-
κλωνική τεχνολογία.
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 Πολύ-κυκλωνική τεχνολογία

 Περιορίζει την ανάγκη να αλλάζετε σε επαναλαμβανόμενη βάση τις 
σακούλες φίλτρου και να αγοράζετε ακριβά ανταλλακτικά

 Ο κάδος αποβλήτων μπορεί να καθαριστεί εύκολα με νερό

 Φίλτρο HEPA

 Αξιόπιστα φιλτράρει ρύπους όπως η γύρη ή άλλα αλλεργιογόνα.
 Καθαρός αέρας - για ένα υγιές περιβάλλον διαβίωσης.

 Αποσπώμενο ακροφύσιο δαπέδου

 Επιλογή για επιπλέον εργαλεία για τον ιδανικό καθαρισμό σε κάθε 
περιοχή του σπιτιού.

 Θέση στάθμευσης

 Γρήγορη και ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος κατά τη 
διάρκεια των διακοπών του καθαρισμού. VC
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VC 3

 Αποσπώμενος κάδος αποβλήτων
 Δεν χρειάζεται σακούλα φίλτρου
 Φίλτρο HEPA (EN 1822:1998)

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.198-125.0

 4054278206738
Ενεργειακή κλάση (από Α+++ έως D)  Α
Ονομαστική ισχύς εισόδου W 700
Ακτίνα λειτουργίας m 7,5
Χωρητικότητα κάδου l 0,9
Στάθμη ηχητικής ισχύος dB(A) 76
Τρέχων τύπος V / Hz 220–240 / 50–60
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 4,4
Διαστάσεις (L × W × H) mm 388 × 269 × 334

Εξοπλισμός
Σωλήνας αναρρόφησης m 1,5 / Τηλεσκοπική λαβή
Τηλεσκοπικός σωλήνας αναρρόφη-
σης

 

Μεταβλητό ακροφύσιο στεγνού δα-
πέδου

 

Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)  
Αυτόματο μάζεμα καλωδίου  
Πρακτική θέση parking  
Ακροφύσιο γωνιών  
Ακροφύσιο δαπέδου  
Βούρτσα μαλακής σκόνης  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



VC 3
1.198-125.0

1 2 3 4 5 6 7

VC
 3

, 1
.1

98
-1

25
.0

, 2
01

8-
11

-1
1

Αριθμός πα-
ραγγελίας Menge Περιγραφή

Φίτλρο

Συσκευασμένο φίλτροHEPA 13 VC 
3

1 2.863-238.0 1 Pieces Το φίλτρο υγιεινής HEPA (EN 1822:1998) για την πολυκυκλω-
νική ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης Kärcher VC 3 φιλτράρει 
με ασφάλεια και αξιοπιστία ακόμα και την πιο λεπτή σκόνη, 
όπως γύρη και αλλεργιογόνα σωματίδια. Ιδανικό για άτομα με 
αλλεργίες.



Σετ εξαρτημάτων

Κιτ καθαρισμού VC 2 2.863-255.0 Το κιτ καθαρισμού VC πολλαπλασιάζει τις εφαρμογές της 
σειράς με τις ηλεκτρικές σκούπες αναρρόφησης. Έτσι, οι 
εργασίες καθαρισμού γίνονται πιο απλές και πιο εύκολες.



Ακροφύσια

Nozzle parquet 3 2.863-260.0 1 Pieces 
Εξάρτημα για καθαρισμό παρκέ 4 4.130-172.0 1 Pieces Με φυσικές τρίχες για απαλό καθαρισμό των ευαίσθητων 

επιφανειών όπως είναι το παρκέ, τα επιστρωμένα δάπεδα και 
τη φυσική πέτρα. ID 35mm



Βούρτσα Turbo 5 4.130-177.0 1 Pieces Ισχυρή μετάδοση κίνησης turbo για αποτελεσματικό βούρτσι-
σμα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκληρά δάπεδα και χαλιά, 
χωρίς αλλαγή.ID 35 mm



Ακροφύσιο στρωμάτων 6 6.906-755.0 1 Pieces Για τον καθαρισμό των στρωμάτων και των δυσπρόσιτων 
περιοχών και των εσοχών μέσα και γύρω από τα κρεβάτια. 

Εργαλείο turbo για ταπετσαρίες VC 
6 και DS 5600

7 2.903-001.0 1 Pieces Πρακτικό ακροφύσιο με περιστρεφόμενη βούρτσα που λει-
τουργεί με αέρα. Καθαρίζει σε βάθος τις ταπετσαρίες των 
επίπλων και τις υφασμάτινες επιφάνειες. Ιδανικό για την απο-
μάκρυνση τριχών από κατοικίδια. Πλάτος εργασίας: 160 mm



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


