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WINDOW VAC

Set laadstation en losse accu
In het laadstation kunnen gelijktijdig 
zowel de Window Vac als de losse 
accu worden opgeladen.  
Geschikt voor: WV 5 
2.633-116.0 - Prijs: € 51,95

Verlengsteelset
Om ook hoger gelegen ramen mak-
kelijk met de WV te reinigen. Stelen 
zijn uitschuifbaar van 1,2m tot 2m. 
2.633-111.0 - Prijs: € 49,95

Losse accu
Losse verwisselbare accu voor de 
WV 5, om zonder onderbreking te 
kunnen werken. 
Geschikt voor: WV 5 
2.633-123.0 - Prijs: € 21,95

Laadstation voor WV 5
Met zijn moderne look laad je de 
WIndow Vac -of batterij- in een 
mum van tijd weer op.  
2.633-125.0 - Prijs: € 34,95

Microvezeldoeken, set van 2
Zorgt voor een optimale vuil- 
opname op alle gladde oppervlak-
ken. Geschikt voor: WV 1, 2 & 5. 
2.633-100.0 - Prijs: € 12,95

Smalle zuigmond 170mm 
Geschikt voor de WV 2 en WV 5. 
Zeer geschikt voor kleine ramen of 
smalle oppervlakken. 
2.633-112.0 - Prijs: € 19,95

Spuitfles Premium velcro-overtrek 
Met vegeropzet, dirtscraper  en 
inclusief 20ml raamreinigings-
concentraat.  
2.633-129.0 - Prijs: € 19,95

Acculader
Losse oplader om de Window Vac 
op te laden. Geschikt voor WV 1, 2 
& 5. 2.633-107.0 - Prijs: € 15,95

Velcro microvezeldoeken om 
binnen (geel)- of buitenramen (grijs- 
inclusief dirtscraper) te reinigen. Set 
van 2 stuks. 
2.633-130.0 - Prijs: € 12,95 (geel) 
2.633-131.0 - Prijs: € 13,95 (grijs)

Zuigstrips 280 / 170 mm, set van 2
vervangstrips voor de brede zuig-
mond van de WV 2 en WV 5. 
2.633-005.0 - Prijs: € 9,95 (280mm) 
2.633-104.0 - Prijs: € 9,95 (170mm)

Raamreinigingsconcentraat
Praktisch gedoseerd: 4 x20ml con-
centraat voor streepvrije reiniging. 
6.295-302.0 - Prijs: € 7,95

Glasreinigingsconcentraat
Praktisch gedoseerd: 500ml concen-
traat voor streepvrije reiniging. 
6.295-772.0 - Prijs: € 9,95

DE PERFECTE OPLOSSING 
VOOR ALLE GLADDE  
OPPERVLAKKEN.

TOEBHOREN WINDOW VAC 

NIEUW: SPUITFLESSEN 
PLUS EN PREMIUM

Spuitfles PLUS
Microvezelovertrek mak-
kelijk te vervangen dankzij 
het velcro systeem, en  
efficiënter gebruik van 
detergent. Meegeleverd bij 
WV2.

Spuitfles PREMIUM
Voor een nog groter 
gebruiksgemak en 
efficiëntie. Inclusief 
vervangbare houder voor 
smalle en brede ramen. 
Meegeleverd bij WV 5.



Sinds meer dan 75 jaar is Kärcher de nummer 
1 in de markt.  Uitmuntende  kwaliteit en 
duurzaamheid worden hoog in het vaandel 
gedragen. Deze  waarden worden consequent 
in heel de organisatie nageleefd. Gecombineerd 
met ons innovatieve karakter, kunnen we 
de consument zo garanderen dat hij steeds 
weer een toestel ontvangt dat voldoet aan de 
strengste kwaliteitseisen en dat telkens op 
topniveau presteert.

De nieuwste generatie Window 
Vac‘s van Kärcher staat garant 
voor streeploos schone ramen 
en bespaart ook een hoop tijd en 
moeite. Deze handige apparaten 
zuigen het water na het reinigen 
eenvoudig van de ramen. 

DUURZAAM EN 
BETROUWBAAR

SCHITTEREND SCHONE RAMEN. 
SNEL EN EENVOUDIG ZOALS NOOIT TEVOREN.

TECHNISCHE GEGEVENS WV 1 / WV 1 Plus WV 2 / WV 2 Premium WV 5 Premium / WV 5 Premium Non-stop

Vuilwatertank (ml) 100 100 100

Accuduur (min) 20 25 35

Acculaadtijd (min) 90 140 210

Reinigingscapaciteit per acculading 55m² = 20 ramen 75m² = 25 ramen 105m² = 35 ramen

LED Indicatie aan / uit aan / uit 3-traps

Werkbreedte van de zuigmond (mm) 250 280 280

Gewicht inclusief accu (kg) 0,5 0,6 0,7

Afmetingen met zuigmind (mm) 130 x 250 x 275 120 x 280 x 320 125 x 280 x 325

Geluidsniveau (dbA) 50 50 50

UITRUSTING

Smalle zuigmond - - / 

Lithium-Ion-batterij                      uitneembaar

Sproeifles met microvezeldoek          - /  basic        - /  plus                premium

Ramenreinigingsconcentraat (1x20ml) - / - / 

Acculader

Extra batterij en oplaadstation - - - / 

Art. Nr. 1.633-301.0 / 1.633-014.0 1.633-300.0 / 1.633-430.0 1.633-453.0 / 1.633-447.0

Adviesprijs € 54,95 / € 64,95 € 64,95 / € 74,95 € 94,95 / € 124,95

WINDOW VAC 2017 ASSORTIMENT 2017

Prijzen in euro, incl. BTW en excl. recupel en bebat. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten;  = Standaard inbegrepen.

GEEN STREPEN

GEEN DRUPPELS

ZONDER MOEITE, 
ZONDER STREPEN, 
ZONDER DRUPPELS.

Omlaag druppelend water en plassen behoren tot het 
verleden! Vergeleken met de conventionele manier 
van ramen wassen gaat werken met de Window Vac 
aanzienlijk sneller en gemakkelijker. De werking op 
accu en het compacte ontwerp van deze nieuwe 
generatie garanderen een maximale flexibiliteit 
bij het reinigen van alle gladde huishoudelijke 
oppervlakken. Probeer het en overtuig uzelf!

Voor meer informatie:

Kärcher Belux

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com 
www.karcher.be 
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