WV 5 Plus

Szybkie i proste czyszczenie okien jest teraz jeszcze łatwiejsze! Nowy model posiada
pojemniejszą baterię i trzystopniowy wskaźnik LED pokazujący stopień jej naładowania.
Rozładowaną baterię można łatwo wyjąć i zastąpić naładowaną (druga bateria dostępna do
dokupienia jako opcjonalne wyposażenie). Mniejsza waga i niższy poziom emitowanego
hałasu przekładają się na bardziej komfortowe czyszczenie okien. Zbiornik wody brudnej jest
łatwy do opróżnienia. Gumowany uchwyt pozwala pewniej trzymać urządzenie podczas czyszczenia okien. Ssawka WV 5 posiada regulowaną odległość czyszczenia. Regulacja jest pomocna w przypadku czyszczenia okna wzdłuż silikonowego łączenia szyby z futryną. By gumowe
listwy myjki nie najeżdżały na silikon wystarczy ustawić odpowiednią odległość czyszczenia
od futryny okna. W wyposażeniu środek do czyszczenia okien (koncentrat – 1 x 20 ml), butel-
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ka ze spryskiwaczem, pad z mikrofibry, ssawka, bateria litowo-jonowa oraz ładowarka.

WV 5 Plus

 Łatwy demontaż akumulatora np. do ładowania lub wymiany
 Komfortowe czyszczenie okien
 Miękki uchwyt

Dane techniczne
1.633-440.0

Numer katalogowy

4039784834187
Szerokość ssawki

mm

280

Zbiornik wody brudnej

ml

100

Czas ładowania akumulatora

min.

185

Czas pracy ciągłej na akumulatorze

min.

35

Wydajność powierzchniowa na 1
ładowanie
Zasilanie

V / Hz

100–240 / 50–60

Ciężar z akumulatorem

kg

0,7

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

125 × 280 × 325

Wyposażenie standardowe
Środek do czyszczenia okien (koncen- ml
trat)
Spryskiwacz Extra z padem z mikrofibry
Wymienna bateria litowo-jonowa
Ładowarka
Wymienna ssawka

 Objęte dostawą.

1 x 20
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Około 105 m² = 35 okien

Akcesoria dla WV 5 Plus
1.633-440.0
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Numer katalogowy
Menge

6

Cena

7

Opis

Ładowarki



1 2.633-107.0

1 szt.

Ładowarka do ładowania myjki do okien WV.

Butelka ze spryskiwaczem

2 2.633-114.0

1 szt.

Butelka na roztwór środka czyszczącego do szyb ze spryskiwaczem i padem z mikrofibry. W zestawie koncentrat do

mycia szkła – 20ml.

Butelka rozpylącza premium
wyposażenie
Ściereczki wymienne

3 2.633-129.0

1 szt.



Pad wewnatrz wyposażenie

4 2.633-130.0

2 szt.

Pad na zewnatrz wyposażenie

5 2.633-131.0

2 szt.




6 2.633-116.0

1 szt.

7 2.633-125.0

1 szt.

Listwa zbierająca - 280 mm (2 szt.)

8 2.633-005.0

2 szt.

Zamienne, gumowe listwy zbierające do myjek do okien WV. 

Listwa zbierająca - 170 mm (2 szt.)

9 2.633-104.0

2 szt.



10 2.633-112.0

1 szt.

11 2.633-111.0

1 szt.

Teleskopowa lanca do myjki do okien WV do łatwego czyszczenia wysoko położonych okien. Lanca o długości 1,20 m

może zostać wydłużona do 1,90 m.

12 2.633-006.0

1 szt.

Tekstylna sakwa biodrowa - umożliwa noszenie WV bądź
spryskiwacza z padem.



13 2.633-123.0

1 szt.

Dodatkowa bateria do WV 5 umożliwia nieograniczone
pojemnością baterii czyszczenie okien. W przypadku wyczerpania jednej baterii zakładamy drugą i kontynuujemy
czyszczenie.



Ładowarka do myjki do okien WV
Butelka ze spryskiwaczem

Stacje do ładowania baterii
Stacja do ładowania baterii WV 5 +
wymienna bateria
Stacja do ładowania baterii WV 5

Zestaw składa się ze stacji do ładowania baterii oraz z
wymiennej baterii.
Jeżeli wymienna bateria i urządzenie są jednocześnie
podłączone do stacji ładowania – najpierw ładowane jest
urządzenie, a następnie bateria.




Listwy zbierające

Ssawki
Ssawka 170 mm do nowych myjek
do okien

Wąska ssawka z gumowymi listwami do nowych myjek do
okien WV przeznaczona do czyszczenia wąskich okien,
małych luster i innych niewielkich, gładkich powierzchni.



Zestawy przedłużające
Lanca teleskopowa do myjki do
okien WV
Sakwa biodrowa
Sakwa biodrowa do WV
Wymienne baterie
Wymienna bateria do WV 5

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

