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Kärcher Window Vac Professional WVP 10
voor professioneel gebruik binnen de horeca

De reinigingsoplossing voor alle
gladde oppervlakken
Made, 12 april 2018 – Met de Window Vac Professional WVP 10 heeft
Kärcher een nieuwe handzame waterzuiger op accu ontwikkeld die
beantwoordt aan de vereisten van de professionele gebruiker binnen
de horeca. Het apparaat is een handig hulpmiddel voor snelle manuele
reiniging

van

bijvoorbeeld

glazen

deuren,

vitrines,

gladde

tafeloppervlakken, ramen, spiegels en tegels. Met de WVP 10 wordt het
vuile water dat na de reiniging op het oppervlak achterblijft tot aan de
rand zonder strepen en resten weggenomen. De WVP 10 is ideaal voor
toepassing in horecagelegenheden zoals restaurants, kantines, hotels
en cafés.

De WVP 10 is dankzij het relatief lage gewicht van 750 gram,
vergelijkbaar met een tablet, uiterst handzaam in gebruik. De aan/uit
schakelaar bevindt zich aan de buitenkant van de handgreep, waar hij
makkelijk met de duim bediend kan worden. Het vuilwaterreservoir
(inhoud 200 ml) is zo geïntegreerd dat, zonder gevaar op druppels,
horizontaal en verticaal gewerkt kan worden. Nadien kan het reservoir
eenvoudig uit het apparaat worden verwijderd en met schoon water
uitgespoeld of in de vaatwasmachine schoongemaakt worden.

De looptijd van een acculading bedraagt circa 30 minuten, voldoende
voor een oppervlakte van zo’n 110 m². Een LED-indicator aan de
aan/uit schakelaar informeert over de resterende stroomreserve. Voor
langdurig gebruik met weinig of slechts korte onderbrekingen kan de
accu gewisseld worden.
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De Window Vac Professional wordt in twee uitvoeringen aangeboden:
als WVP 10 met accu en standaard oplader (laadtijd 185 minuten) en
als Adv-variant met twee accu’s en een snellader (laadtijd 60 minuten).
Deze versie komt inclusief een tweede, smalle zuigmond (170 mm), die
gebruik op smalle oppervlakken mogelijk maakt, zoals op ramen met
tralies.

Beide varianten worden standaard geleverd met sproeiflacon,
microvezeldoek en reinigingsmiddel 0,5l.

WVP 10

WVP 10 Adv

Looptijd accu

30 min

30 min

Oplaadtijd

185 min

60 min

Gereinigde oppervlakte per
acculading

ca. 110 m²

ca. 110 m²

Inhoud vuilwaterreservoir

200 ml

200 ml

Werkbreedte zuigmond

280 mm

280 mm / 170 mm

Gewicht

750 g

750 g

Aantal accu’s

1

2

De Kärcher Window Vac Professional WVP 10 werd ontwikkeld als
antwoord op de vereisten van professionele gebruikers.
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Het apparaat is een handig hulpmiddel bij de manuele reiniging van
bijvoorbeeld glazen deuren, spiegels, gladde tafeloppervlakken, ramen
en vitrines.

Met de WVP 10 wordt het vuile water dat na de reiniging op het
oppervlak achterblijft, zonder strepen en resten tot aan de rand
weggezogen.

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/4Fu-jU4vZas

