PRESS RELEASE

Kärcher Window Vac WVP 10 voor
professionele gebruikers

Voor een schone, streepvrije glans
Wilrijk, 19 april 2018 – Met zijn WVP 10, heeft Kärcher een nieuwe

manuele reiniging van bv. glazen deuren, spiegels, gladde tafels, ramen
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en tegels. Met de WVP 10 kan u vuil water dat is achtergebleven na de

T +32 (0)3 340 07 11

reiniging eenvoudig opzuigen - streepvrij en zonder restjes. Deze
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Window Vac ontwikkeld die tegemoet komt aan de eisen van de
professionele gebruikers. De machine is een handig hulpmiddel voor de

machine is ideaal voor gebruik door dienstverleners, in winkels, openbare
gebouwen, hotels en restaurants of tankstations.

De Window Vac kan bediend worden met één hand. Een groot voordeel
is zijn relatief laag gewicht van 750 g – vergelijkbaar met een tablet PC.
De aan-/uitknop kan gemakkelijk bediend worden met uw duim op de
buitenkant van het handvat. De vuilwatertank van 200 ml is zodanig
ontworpen dat het toestel zowel horizontaal als verticaal kan worden
gebruikt zonder te druppelen. Na gebruik, kan u de tank eenvoudigweg
van het apparaat afhalen en schoonmaken met proper water of in de
vaatwasser.

De looptijd van de batterij met één laadtijd is ongeveer 30 minuten, wat
ruim voldoende is voor de reiniging van een oppervlakte van ongeveer
110 m². Een LED-aanduiding boven de aan-/uitknop toont de resterende
energiereserve. Als u lange tijd werkt en slechts zelden of korte
onderbrekingen hebt, kan u de batterij vervangen.

Het nieuwe model is beschikbaar in twee versies, de WVP 10 met één
batterij en een standaard batterijlader (laadtijd van 185 min) en de Advversies met twee batterijen en een snellader van 60 minuten. Deze versie
is bovendien uitgerust met een tweede, smallere zuigmond (170 mm),
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die ideaal is voor smalle oppervlakken zoals een raam met
tussenschotten.

WVP 10

WVP 10 Adv

Looptijd van de batterij

30 min

30 min

Laadtijd

185 min

60 min

Reinigingsprestatie per
batterijlading

ca. 110 m²

ca. 110 m²

Inhoud vuilwatertank

200 ml

200 ml

Werkbreedte van de zuigmond

280 mm

280 mm/170 mm

Gewicht

750 g

750 g

Aantal batterijen

1

2

De Kärcher Window Vac WVP 10 werd ontwikkeld om aan de wensen
van de professionele gebruikers tegemoet te komen.

Het toestel is een handig hulpmiddel voor de manuele reiniging van bv.
glazen deuren, spiegels, gladde tafels, ramen en tegels.

PRESS RELEASE

Met de WVP 10 kan u vuil water dat is achtergebleven na de reiniging
eenvoudig opzuigen - streepvrij en zonder restjes.

