PRESS RELEASE

Nieuwe draadloze FC 3 Cordless Floor
Cleaner voor harde vloeren

Voor altijd schone vloeren
Wilrijk, 23 oktober 2018 – Het schoonmaken van vloeren lijkt vaak

werkelijk weg te nemen. Gelukkig is er nu een alternatief voor emmer
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eindeloos. Je gaat grondig heen en weer met je dweil, maar hebt toch
het gevoel het vuil gewoonweg te verplaatsen in plaats van het

Altijd perfect schoon in plaats van alleen maar vuil verplaatsen
Een schoonwaterreservoir aan de achterkant van het toestel bevochtigt
de rollen van de FC 3 Cordless continu met een schoonmaakmiddel,
waardoor

de

vloer

altijd

perfect

schoongemaakt

wordt.

De

microvezelborstels verwijderen doeltreffend het vuil dat werd verzameld
door de geïntegreerde schraper in de borstelkop, en voeren het dan af
in het vuilwaterreservoir. Na het schoonmaken kunnen de rollen
makkelijk verwijderd worden en in de wasmachine gewassen worden bij
een temperatuur van 60°, zonder wasverzachter te gebruiken. In
vergelijking met het traditionele schoonmaken met emmer en dweil,
maakt de FC 3 Cordless niet alleen indruk met een 20% 1 betere
schoonmaakprestatie, maar hij bespaart ook nog eens 90% water 2.

Moeiteloos schoonmaken
De elektrisch aangedreven microvezelrollen roteren aan een snelheid
van 500 omwentelingen per minuut zodat de FC 3 Cordless zichzelf
bijna lijkt voort te bewegen over de vloer. Vergeet hard schrobben, het
meezeulen van een emmer water en het verschuiven van zwaar
*De FC 3 Cordless behaalt een 20% betere schoonmaakprestatie in vergelijking met de traditionele
aftrekker met dweil in de testcategorie ‘dweilen’. Refereert aan gemiddelde testresultaten op vlak van
reinigingsefficiëntie, vuilopname en schoonmaken in hoeken.
2 ** De FC 3 Cordless (verbruik 0,4 l) spaart tot 90% water bij het schoonmaken van een 60 m² grote
vloeroppervlakte in vergelijking met de traditionele dweil en emmer met inhoud 5 liter (verbruik: 5,0
l).
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meubilair, want een roterend scharnier maakt de FC 3 Cordless
uitzonderlijk manoeuvreerbaar. Het toestel kan dan ook makkelijk
reiken onder meubels zoals sofa’s, kasten en bedden. Dankzij het
slanke design en een handige opbergruimte voor de rollen, past de FC
3 Cordless in kleine flats, kasten, voorraadkasten en bijkeukens.

Onbegrensde bewegingsvrijheid op alle harde vloeren
Vergeet de tijd dat kabels hinderden bij het schoonmaken. De Kärcher
FC 3 Cordless wordt aangedreven door een performante lithium-ion
batterij, kan worden opgeladen in 4 uur en heeft een autonomie van
circa 20 minuten – lang genoeg om een oppervlakte van zo’n 60 m²
grondig schoon te maken. En het toestel werkt op elk type harde vloer.
Op tegels, vinyl en zelfs op delicate houten vloeren – de nieuwe
Kärcher FC 3 Cordless maakt elke ondergrond perfect schoon. Omdat
het toestel weinig water gebruikt, in combinatie met een Kärcherdetergent speciaal voor jouw type vloer, is de vloer opnieuw beloopbaar
na ongeveer 8 minuten. Kärcher biedt in totaal 4 detergenten voor
harde vloeren: voor gelakt hout, geolied hout, voor vloeren in steen en
een universele vloerreiniger.

De Kärcher FC 3 Cordless is verkrijgbaar vanaf oktober 2018 in twee
versies met verschillende accessoires. De FC 3 Cordless in geel voor
299,99 euro (adviesverkoopprijs incl. BTW) met twee microvezelrollen,
een parkeerstation met geïntegreerd opbergelement voor de rollen en
30 ml universele detergent, en de FC 3 Cordless Premium in wit voor
319,99 euro (adviesverkoopprijs incl. BTW) met twee microvezelrollen,
een parkeerstation met geïntegreerd opbergelement voor de rollen, 30
ml detergent voor gelakte, houten vloeren en 500 ml universele
detergent.
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FC 3 Cordless
Nuttige breedte

300 mm

Gewicht zonder water

2,4 kg

Volume
schoonwaterreservoir
Volume
vuilwaterreservoir
Batterij

360 ml

140 ml
Li-Ion 7,2 V

Autonomie van de
batterij

20 min

Oplaadduur van de

4u

batterij
Schoonmaakcapaciteit
per batterijlading

tot 60 m²

De FC 3 Cordless Premium is een draadloze Floor Cleaner voor harde
vloeren die, dankzij een innovatieve zelfreinigende functie, manueel
schoonmaken met emmer en dweil overbodig maakt, en die zelfs
delicate vloeren zoals parket grondig schoonmaakt.
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Dankzij het slanke design van het toestel en het parkeerstation met
opbergruimte voor de bijbehorende borstels, is de FC 3 Cordless ideaal
voor woningen met beperkte opbergruimte.

Beide roterende microvezelrollen van de FC 3 Cordless Premium
worden continu bevochtigd met schoon water. Het opgepikte vuil wordt
naar een vuilwaterreservoir gevoerd dat makkelijk leeggemaakt kan
worden.
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Eindelijk alle bewegingsvrijheid zonder hinderende kabels dankzij de
krachtige lithium-ion batterij. Volledig opgeladen reinigt de FC 3
Cordless Premium grondig elke harde vloer gedurende 20 minuten,
goed voor een oppervlakte tot 60 m². Handig: een LED display toont
permanent de status van de batterij.

