PERSBERICHT

Nieuwe versie van de populaire Window Vac
van Kärcher

Kleine moeite, groot resultaat

Hoogstraten, december 2014 – Met de nieuwe WV 2 introduceert
Kärcher de opvolger van zijn erg populaire Window Vac. Deze nieuwe
generatie onderscheidt zich door een langere autonomie van de batterij,
maar ook door zijn stillere werking, zijn lichte gewicht en zijn nog
compacter

formaat.

In

2008

ontwikkelde

de

fabrikant

van

reinigingsapparatuur een volledig nieuwe categorie producten met de
lancering van de eerste Window Vac ter wereld.

Met een opgeladen WV 2 kunnen tot 25 ramen schoongemaakt
worden, met name een oppervlakte van 75 m². Een goed zichtbaar
verklikkerlampje op de schakelaar waarschuwt wanneer het tijd is om
de batterij op te laden. Dankzij de compacte afmetingen (slechts 32 cm
hoog) van het nieuwe toestel is de onderkant van ramen nog
makkelijker te bereiken. Ook op vlak van geluid heeft Kärcher het
product geperfectioneerd : met een geluidssterkte van slechts 50 dB(A)
maakt het apparaat niet meer lawaai dan een microgolfoven.

De WV 2 Premium, in het witte design van het programma « Home
Line », is beschikbaar in winkels voor huishoudelektro vanaf januari
2015. Tot het standaard leveringspakket behoren een brede en smalle
zuigmond voor het reinigen van bijvoorbeeld ramen met traliewerk, een
sproeifles met microvezeldoek en geconcentreerd reinigingsmiddel. De
optionele

verlengset

microvezeldoek.

bevat twee telescopische lansen en een
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Window Vac WV 2
Werktijd accu

25 min.

Oppervlakte met één

ca. 75 m²

batterijlading
Oplaadtijd

140 min.

Volume waterreservoir

100 ml

Gewicht

600 g

Afmetingen zonder
zuigmond (L x P x H)
Geluidsniveau

110 x 88 x 320 mm
50 dB(A)
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De WV2 Premium, in het witte design van het assortiment « Home
Line », is verkrijgbaar in winkels voor huishoudelektro.

Eén keer de WV 2 opladen volstaat om 25 ramen schoon te maken, dat
is een oppervlakte van 75 vierkante meter.

