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Nieuwe compacte stofzuiger VC 5 van
Kärcher

Meer plaats in de kast
Wilrijk, 23 juni 2017 –

Klein, maar krachtig – dat zullen niet veel

kan worden opgeborgen in kleine kasten en is even krachtig als een
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mensen zeggen over hun huishoudelijke stofzuiger. De nieuwe VC 5
van Kärcher is een combinatie van twee positieve eigenschappen: hij
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Voor de kleinste kamers
Perfect voor het kleine stadsappartement of voor huizen met heel veel
hoeken en kanten: in parkeerpositie met ingeklapte zuigbuis, is de VC 5
even hoog en breed als een vloervaas. Hij kan dan ook worden
opgeborgen in een hoek of in een compartiment van de kast, en spaart
zo plaats voor andere dingen. De VC 5 is makkelijk in gebruik; de
telescopische zuigbuis kan verlengd worden door een simpele druk op
een knop. Een flexible gewricht ter hoogte van de zuigmond maakt de
stofzuiger bijzonder flexibel – stof onder het bed of in moeilijke
bereikbare

hoekjes

heeft

geen

kans

meer.

Met

de

extra

plintenzuigmond haalt de VC 5 ook kruimels van tussen de kussens in
fauteuils.

Schoon zonder zak
Met de VC 5 hoef je niet langer stofzakken te kopen. De geïntegreerde
filtercassette wordt makkelijk leeggemaakt in de vuilnisbak, waarna hij
onmiddellijk weer gebruikt kan worden. De VC 5 Premium stofzuiger
heeft een bijzondere troef voor de grote schoonmaak: de zachte
meubelborstel is immers een handig alternatief voor het manueel
afstoffen van meubeloppervlakken.

Het toestel is beschikbaar in wit en geel. De VC 5 heeft een kabel van
7,5 m en een extra bekledingszuigmond. De VC 5 Premium versie is
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uitgerust

met

een

9

m

lange

kabel

en

beschikt

naast

de

bekledingszuigmond eveneens over een meubelborstel en een
plintenzuigmond.

VC 5

VC 5 Premium

Vermogen

500 W

Energie-efficiëntieklasse

A

Klasse voor reiniging van harde

A

vloeren
Klasse voor reiniging van tapijten

C

Klasse voor stofemissie

A

Gewicht

3,2 kg

Kabellengte

7,5 m

9m

Afmetingen wanneer opgeborgen

182 x 261 x 621 mm

(l x b x h)
Afmetingen in werkstand
(l x b x h)

Toebehoren

182 x 261 x 1234 mm

Bekledingszuigmond

Bekledingszuigmond,
meubelborstel,
plintenzuigmond
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Compact en net zo krachtig als een sledestofzuiger: de VC 5 Premium
van Kärcher.

Wanneer niet in gebruik, met ingeklapte zuigbuis, is de VC 5 amper
hoger en breder dan een vloervaas en kan hij dus opgeborgen worden
in een hoek of compartiment van de kast.

Een flexible gewricht ter hoogte van de zuigmond maakt de stofzuiger
uiterst flexibel – stof onder het bed of in moeilijk bereikbare hoekjes
heeft geen kans meer.

