PERSBERICHT

Kärcher Window Vac WV 2 vernieuwd

Klein toestel brengt de zon in huis
Wilrijk, 15 februari 2017 –

Klein of groot, smal of breed: schone

ramen zorgen voor een warm interieur en vullen de kamers met licht.
Als dat eens zou kunnen zonder die vervelende karwei van ramen
wassen. Kärcher heeft een toestel dat deze klus heel wat makkelijker
maakt: de WV 2 Window Vac is stil, handig en doeltreffend. Zowel
ramen, spiegels en tegels worden er snel mee schoongemaakt, zonder
sporen na te laten.

Met een gewicht van amper 600 gr is de Window Vac bijna net zo licht
als een tablet. En het toestel maakt, met zijn geluidsniveau van 50 dB,
niet meer lawaai dan een microgolfoven. Dankzij de nieuwe,
performante Lithium-Ion batterij heeft het toestel een autonomie van 25
minuten, goed voor het reinigen van bijna 75 m² of 25 ramen in geen
tijd. Volstaat de batterijlading niet, dan geeft de indicator op de
schakelaar een duidelijk zichtbare waarschuwing dat de WV 2 moet
worden opgeladen.

Schitterend resultaat in één beweging
Met de sproeifles met microvezeldoek in één hand en de draadloze
Window Vac in de andere kan het schoonmaken beginnen. Het toestel
is super makkelijk in gebruik en tijdsbesparend: gewoon het
schoonmaakmiddel op het oppervlak sproeien om het vuil los te maken
met de microvezeldoek, de Window Vac aanzetten en het water in één
beweging opzuigen. Het vuile water wordt opgevangen in het reservoir
en valt niet op de grond. Of het nu hellende ramen zijn of vensters tot
op de vloer, de Window Vac werkt in alle posities, zelfs boven uw
hoofd.

Gegarandeerd schoon in elke hoek
Om hoge en moeilijk bereikbare oppervlakken te reinigen, is een
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optionele verlenglans beschikbaar. Deze bestaat uit twee stelen: één
met een microvezeldoek en één waarop je heel gemakkelijk je window
vac kan bevestigen. Hiermee kan je dus ook je ramen in de hoogte
reinigen. U hoeft dus niet langer met ladders en zware emmers op
ladders te kruipen. Resultaat: u houdt veel meer tijd over voor uzelf en
u kan genieten van schone ramen.

Overzicht van beide WV 2 modellen
Bij de levering van de gele WV 2 Premium is een brede en een smalle
zuigmond inbegrepen, een sproeiflesje met microvezeldoek en
reinigingsmiddel. De witte WV 2 Premium Plus beschikt daar bovenop
over een schraper voor grof vuil en een microvezeldoek reinigingshoes
voor buiten. De optionele verlenglans, compatibel met beide modellen,
omvat twee telescopische stelen en een microvezeldoek.

Kärcher WV 2 : perfect resultaat in één beweging
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Dankzij de Kärcher Window Vac WV 2 in combinatie met de set
verlengstelen is het makkelijk om veranda’s en grote ramen schoon te
maken – zonder dat het vuile water op de vloer druipt

Stiller, handiger en met een performantere batterij : de WV 2-reeks van
Kärcher

