Hogedrukreiniger K3 Car & Home + Nat- en droogzuiger WD2
De K3 Car & Home van Kärcher is de perfecte hogedrukreiniger
voor het grondig reinigen van uw wagen en verwijdering van
vervuiling rondom het huis, zoals op fietsen, tuinhekken, terrassen
en moto's. Het uitrustingpakket omvat een spuitpistool met handige
Quick Connect-aansluiting, een hogedrukslang van 6m en eenK 3 CAR & HOME
waterfilter om de pomp te beschermen tegen vuilpartikels.
Bovendien is hij uitgerust met een Vario Power spuitlans (VPS),
waarbij de druk met een simpele draai aan de lans kan worden
aangepast aan de gewenste reinigingstaak, en een vuilfrees met
roterende puntstraal voor de meest hardnekkige vervuiling. De
Home Kit omvat een oppervlaktereiniger T50 voor een spatvrije
reiniging van grotere oppervlakken en het reinigingsmiddel Patio &
Deck in een 500ml opvouwbare verpakking.
Deze hogedrukreiniger wordt geleverd met een gratis nat- en
droogzuiger WD2.
Artikelnummer

Kenmerken

Standaard toebehoren

Mobiel
Voorfilter
Detergenttank
Universeelmotor
N-Cor pomp
Quick connect
Kabel- en slanghaak
Pistoolhouder
Klik-opberging voor toebehoren
Zelfaanzuigend

Spuitpistool quick connect
6 meter HD slang
Vuilfrees
Vario-Power spuitlans
T-racer 150 (2x 0,4m)
Concentraat Patio/Deck + Car
Wasborstel
Foamnozzle 0,3 l

Toepassingen

Technische data

1.601-820.0

EAN
4039784948129

Logistiek (l x b x h)

9
6
1

Toestel: 275 x 279 x 803 mm
Doos: 493 x 293 x 367 mm
18 stuks per pallet

WD 2

Kenmerken
Clipsopeningen voor openen

container
Kabelhaak
Schuimfilter

Standaard toebehoren
1,9 m zuigslang Ø 35 mm
2 PE zuigbuizen van 0,5 m
Nat & droog zuigmond (clips)
Plinten zuigmond
Papieren stofzak
PE container slagvast – 12l
Elektrokabel: 4 m

Artikelnummer
1.629-760.0

EAN
4039784943568

Logistiek (l x b x h)
Toestel: 368 x 337 x 430 mm
Doos: 383 x 380 x 400 mm

+ gratis nat- en droogzuiger
doe-het-zelf

30 stuks per pallet
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