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Makkelijk ramen wassen: de nieuwe Window
Vac WV 5 van Kärcher met vervangbatterij

Altijd schone ramen
Wilrijk, 20 februari 2017 – Met grote raampartijen breng je uiteraard
veel natuurlijk licht in huis en heb je een licht en warm interieur, maar …
ze reinigen vraagt heel wat tijd. En de zon die schijnt op ramen die niet
helemaal goed zijn schoongemaakt, dat is pas frustrerend! Met de
Window Vac presenteert Kärcher een apparaat voor het elimineren van
vuil en strepen op gladde oppervlakken. De WV 5 werkt langer dan de
voorgaande reeksen en beschikt over handige details waarmee grote
oppervlakken snel en zonder strepen gereinigd worden.

Met een verbeterde batterij heeft dit compacte toestel een autonomie
van 35 minuten. Gemiddeld goed voor 105 m², wat overeenstemt met
zo’n 35 ramen. En dat is niet alles: de WV 5 is uitgerust met een
verwijderbare batterij. Van zodra de energie zakt, kan het reinigen
verdergezet worden met een vervangbatterij - verkrijgbaar als
accessoire. Het is dus niet langer nodig het werk te onderbreken om de
batterij op te laden. Dankzij de 3 LED-lichtjes ziet de gebruiker op ieder
moment de laadstatus van de batterij.

Streepvrij schoon tot tegen de rand
Wanneer men over de ramen gaat met een aftrekker, blijven vaak lelijke
strepen achter tegen de siliconenrand. Ook hiervoor heeft de WV 5 een
oplossing: een afstandsregelaar zorgt ervoor dat het rubber van de
WV5 niet plooit tegen de rand van het venster. Het volstaat aan het
wieltje te draaien om de afstand af te stellen in functie van het raam.
Hierdoor kan elk venster tot tegen de rand perfect schoongemaakt
worden. De rubberen handgreep biedt extra comfort en ligt aangenaam
en veilig in de hand, zelfs bij langer gebruik.
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Aangepaste toebehoren
De Window Vac WV 5 Premium wordt standaard geleverd met een
brede én een smalle zuigmond, een sproeifles met microvezeldoek en
reinigingsmiddel. De microvezeldoek kan met een klittenband worden
vastgehecht aan de sproeifles. De doek kan op twee breedtes worden
ingesteld en is dus ook geschikt voor smalle ramen.
Toebehoren

die

optioneel

kunnen

worden

bijgekocht:

een

microvezeldoek voor buitenshuis inclusief schraper, een extern
laadstation, een extra batterij en een verlengsteel.

Beproefde technologie
In 2008 heeft Kärcher de eerste Window Vac op de markt gebracht en
zo gezorgd voor een ware revolutie in de ramenreiniging. Deze
toestellen zijn niet alleen ideaal voor de reiniging van ramen, maar ook
voor spiegels, tegels en gladde oppervlakken. Het vuile water komt
terecht in het reservoir en niet op de vloer of de vensterbank. Sinds de
eerste generatie, zijn de toestellen continu verder ontwikkeld.

Kärcher WV 5: afstandsregelaars vereenvoudigen een streepvrije
reiniging helemaal tot tegen de rand van het raam
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Handig en met een krachtiger batterij: het nieuwste model van de WV 5
is verkrijgbaar in twee kleuren: geel en wit

