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MYJKA CIŚNIENIOWA
KARCHER K4 1.324-000.0
Cena

949,00 zł

Dostępność

Wyprzedano

Numer katalogowy

010154

Producent

KARCHER

Opis produktu
Pistolet spryskujący Full Control
Trzy poziomy ciśnienia spryskującego pozwalają łatwo
dopasować je do czyszczonej powierzchni. Lanca Vario Power
umożliwia płynną regulację ciśnienia od wysokiego do niskiego.
Wyświetlacz LED pozwala sprawdzić wybrane ustawienie.

Pozycja parking
Pistolet spryskujący Full Control i lanca wysokociśnieniowa
mogą być wygodnie przechowywane na urządzeniu podczas
przerw w pracy. Pistolet spryskujący Full Control jest zawsze
pod ręką i łatwo dostępny. Po zakończeniu pracy pistolet Full
Control i lancę można przechowywać na urządzeniu co
oszczędza miejsce.

Plug 'n' Clean
Szybka i wygodna aplikacja środka czyszczącego. System Plug
’n’ Clean umożliwia podawanie chemii bezpośrednio z
opakowania oraz łatwą wymianę środków podczas pracy.
Środki czyszczące Kärcher gwarantują wyjątkowe rezultaty
czyszczenia oraz bezpieczeństwo samych urządzeń.

Myjka wysokociśnieniowa K 4 Full Control, marki Kärcher.
Wyjątkowo mocne i niezawodne urządzenie o wysokiej
skuteczności czyszczenia. Charakteryzuje się trwałą budową i
dobrymi parametrami pracy. Transport urządzenia ułatwia
aluminiowy, w pełni składany teleskopowy uchwyt.

Niezawodna maszyna wyposażona w chłodzony wodą, o dużej
wydajności, trwały silnik. Obsługę ułatwia system szybkozłączy
Quick Connect, zapewniający błyskawiczne wpinanie węża
wysokociśnieniowego do urządzenia i pistoletu, dzięki czemu w
mgnieniu oka myjka jest gotowa do pracy.
Pistolet wysokociśnieniowy, G 145 Q Full Control
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Lanca Vario Power.
Dysza rotacyjna.
Wąż wysokociśnieniowy, 6 m.
System podawania środka czyszczącego Plug'n'Clean,
który umożliwia łatwą aplikację środków bezpośrednio
z opakowania.
Elastyczna siatka na wyposażenie dodatkowe.
Wbudowany filtr wody.
Adapter do podłączenia węża ogrodowego 20 mm (3/4
").

Producent
Maksymalna wydajność
Maksymalne ciśnienie
Moc
Waga
Maksymalna temperatura doprowadzanej wody
Wysokość
Szerokość
Głębokość / Grubość

MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER K4 FULL CONTROL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
ORYGINALNE OPAKOWANIE
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Karcher
420 l/h
130 bar
1 800 W
11,4 kg
40 °C
58,4 cm
30,5 cm
39,7 cm

