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Draadloze ramenreiniger Window Vac
10 Years Edition
Speciale zwarte editie voor de tiende
verjaardag van het apparaat
Wilrijk, 12 maart 2018 –

In 2018 bestaat de draadloze Kärcher

zich door een origineel design en een 40 % krachtigere lithium-ion
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batterij dan die van de standaard WV 2. Het toestel kan tot 35 minuten
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onafgebroken gebruikt worden. Zo kunnen de ramen van elk huis snel
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Window Vac tien jaar. Voor deze gelegenheid lanceert Kärcher een
speciale editie van het toestel. De “WV 10 Years Edition” onderscheidt

gereinigd worden.

Een schitterend resultaat in één beweging
De sproeifles met microvezeldoek in de ene hand, de Window Vac in de
andere en u kan aan de slag! Gewoon het reinigingsproduct verstuiven,
het vuil met de microvezeldoek losmaken, de Window Vac aanzetten en
het vocht opzuigen … allemaal in één beweging. Het vuile water wordt
opgevangen in het reservoir en komt dus niet op de vloer terecht. Of het
nu gaat om schuine vensters of ramen die tot de vloer reiken, de
Window Vac werkt in alle posities, zelfs boven het hoofd. Voor smalle
ramen volstaat het om de zuigmond te vervangen (aangepaste
zuigmond wordt meegeleverd met het apparaat).

Handig, compact, polyvalent
Het apparaat weegt ongeveer even veel als een tablet en ligt
comfortabel in de hand. De Window Vac reinigt ook doeltreffend
spiegels en badkamertegels. Met zijn autonomie kan een oppervlakte
schoongemaakt worden tot 105 m². Wanneer de batterij bijna leeg is,
begint een duidelijk zichtbaar lichtje te knipperen en waarschuwt dat het
tijd is om het toestel op te laden.

Het juiste instrument voor alle vensters
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Tien jaar geleden lanceerde Kärcher de eerste draadloze Window Vac
op de markt. Met zijn innoverende werkwijze elimineert dit kleine
apparaat doeltreffend druppels en vegen op ramen en dit maar liefst
drie keer sneller dan bij manueel schoonmaken. De opbouw van de
Window Vac met een vervangbare zuigmond en een makkelijk te
reinigen vuilwaterreservoir heeft zich de voorbije jaren bewezen. Van
instapmodellen met een interessante prijs tot compacte, polyvalente
toestellen en Window Vacs met verwisselbare batterij, Kärcher stelt
vandaag een grote keuze toestellen voor.

WV 10 Years Edition
Autonomie van de
batterij
Behandeld oppervlak
per laadcyclus
Oplaadtijd van de
batterij
Inhoud
vuilwaterreservoir
Gewicht

35 min.

105 m2

185 min.

100 ml
600 g

Afmetingen met
zuigmond
(l x b x h)

120 x 280 x 320 mm

