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Kärcher introduceert nieuw assortiment
hogedrukreinigers

Volledige controle over elke klus
Breda, 14 oktober 2015 – Kärcher brengt een nieuw assortiment
hogedrukreinigers op de markt: de Full Control K 4, K5 & K7. Het
assortiment kwam er na uitgebreid internationaal onderzoek bij de
consument. Het resultaat is een range van hogedrukreinigers waarmee
de gebruiker alle belangrijke functies direct in handen heeft en elke
schoonmaakklus klaart met precies het juiste drukniveau.

Eén van de elementen uit het onderzoek was de observatie van
mensen terwijl ze hun hogedrukreiniger gebruikten. Hieruit kwamen drie
belangrijke punten naar voren die aangepakt moesten worden, met
name het verbeteren van de stabiliteit, het beperken van een verkeerd
gebruik en het optimaliseren van het gebruik van het pistool. Vanuit de
klant ging bovendien een duidelijke stem op voor meer controle. Dat is
precies
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hogedrukreinigers die eenvoudig zijn aan te passen aan elke
reinigingstaak … via LED display op het pistool en de spuitlans.

Het juiste drukniveau voor elke reinigingstaak
De handige drukregeling met directe feedback op het LED display op
het pistool maakt het mogelijk om, afhankelijk van het te reinigen
oppervlak, het ideale drukniveau te kiezen. Op de spuitlans en het LED
display worden de oppervlakken clusters getoond, wat zorgt voor een
optimaal begeleid schoonmaakproces.

Eerst is het kwestie van de aanbevolen spuitlans te kiezen voor het te
reinigen oppervlak. Via de Vario Power lans wordt vervolgens de juiste
druk geselecteerd: drukniveau ‘hard’ voor de reiniging van onder meer
harde steen, beton, tegels en ongeverfd metaal, ‘medium’ voor
auto(lak), geverfde deuren, ramen en plastic meubels, drukniveau ‘soft’
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ten slotte is aangewezen voor de reiniging van bijvoorbeeld houten
oppervlakken, rotan meubels en gevoelige fietsonderdelen. Daarna
toont het LED display of het juiste drukniveau is gekozen.

Overschakelen naar de reinigingsmiddelenstand? Gewoon met de hand
draaien. Alle instellingen zijn makkelijk op het LED display af te lezen.
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hogedrukreinigers meer nieuwe voordelen:
. pistool en spuitlans met parkeerstand in het midden voor vlot bereik,
. spuitpistool is 14 cm langer voor betere ergonomie
. een telescopisch handvat in aluminium met ergonomische trekhoogte,
. ‘Plug ’n Clean’ systeem bovenaan voor makkelijk wisselen tussen
reinigingsmiddelen,
. een slanghaspel met laag zwaartepunt voor perfecte opslag en
dus meer stabiliteit (Premium modellen).
. Plug & Play, toestellen zijn binnen 1 minuut na uitpakken
gebruiksklaar

