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Snel schoonmaken zonder gedoe, met de
draadloze accu-rolveger

Kruimels hebben geen kans meer
Wilrijk, 15 juni 2017 – De stofzuiger is nog maar net opgeborgen of er

snel, makkelijk en doeltreffend dankzij de nieuwe roterende borstel en
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de instelbare veeghoek.
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liggen alweer kruimeltjes op de vloer. Om deze vervelende dingen te
verwijderen, is er de nieuwe draadloze accu-rolveger KB 5 van Kärcher:

Kristine.dehaes@be.kaercher.com

Snel en doeltreffend
De draadloze accu-rolveger is de ideale oplossing voor het verwijderen
van ontbijtgranen op de vloer voor je naar het werk vertrekt om zo te
vermijden dat je de kruimels doorheen de hele keuken verspreidt. Want
zeg nu zelf, wie heeft zin om de stofzuiger boven te halen in de
ochtendrush voor het werk? De KB 5 accu-rolveger is draadloos en kan
dan ook overal snel worden ingezet. Met zijn elegante ontwerp raakt hij
tot in het kleinste hoekje. En ook een snelle schoonmaak van de hele
keuken is geen probleem, want de batterij heeft een autonomie van 30
minuten. De accu-rolveger elimineert doeltreffend het vuil van elke
vloerbekleding, tapijt inclusief. Veger en blik kunnen voortaan in de kast
blijven.

Flexibel
De KB 5 is niet alleen geschikt voor vlakke oppervlakken, maar ook
voor trappen. Hij verwijdert ook het stof op treden zonder hem te
moeten opheffen zoals bij een klassieke borstel. Dankzij de nieuwe
roterende borstel en een instelbare veeghoek die zich aanpast aan het
oppervlak, belandt alle vuil in het reservoir dat nadien in een
handomdraai kan worden leeggemaakt. De handen komen op geen
enkel moment in contact met het vuil.
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Goed voor de rug
De KB 5 heeft een ergonomisch ontwerp: de accu-rolveger start van
zodra de handgreep uit verticale positie komt. Dankzij het dubbel
gewricht raakt hij makkelijk onder stoelen en fauteuils, zonder dat de
gebruiker zich hoeft te bukken. Wanneer tijdens het tv-kijken kruimels
van chips onder de fauteuil of de salontafel glippen, kunnen ze met de
accu-rolveger snel verwijderd worden zonder de gezellige avond te
verstoren.

KB5
Autonomie (op
harde vloeren)

30 min.

Werkbreedte

210 mm

Vuilreservoir

370 ml

Snel en doeltreffend: de nieuwe KB 5 accu-rolveger van Kärcher.

