
Pro rychl˘ úklid drobn˘ch neãistot:
Nové bateriové ko‰tû od firmy Kärcher



Drobné neãistoty – bez diskuse:
Nové bateriové ko‰tû vyãistí v‰e v mÏiku.

Jedineãné inovace pro je‰tû lep‰í v˘sledky:
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Pro odstranûní drobn˘ch neãistot mezi jednotliv˘mi úklidy není

zapotfiebí vÏdy vysavaã: Nové bateriové ko‰tû K 55 ãistí rychle,

pohodlnû a dÛkladnû. Bez kabelu a díky provozu na baterii je v‰ude

k dispozici a pro svou nízkou hmotnost navíc mimofiádnû dobfie

ovladatelné. Inteligentní konstrukce dovoluje zametání v blízkosti

krajÛ aÏ na 1 mm. Tak mÛÏete klidnû zapomenout na klasické ko‰tû

a lopatku. 

Baterii lze vyjmout a nabít externě.

Vy můžete po tu dobu jednoduše

pracovat s výměnnou baterií.

Jedním hmatem vyndáte kartáč 

k vyčištění nebo hned vyměníte.

K 55 zamete všechny rohy 

a konce až do vzdálenosti 

1 mm od kraje.
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Nečistoty se dostanou přes kartáč 

do nádoby, aniž by se vracely zpět.
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Ergonomická rukojeť leží příjemně v

ruce a umožňuje pohodlnou práci.

Nastavitelná teleskopická tyč dovolí

každému pracovat s ergonomicky

optimální výškou rukojeti.



Dfiíve neÏ Vám drobné neãistoty staãí znepfiíjemnit Ïivot, zajistí

bateriové ko‰tû rychlou a komfortní nápravu. Díky drÏadlu a noÏ-

nímu pedálu pro pohodlí uÏivatele, v˘‰kovû nastavitelné, extrém-

nû sklopné teleskopické tyãi a vylep‰enému uloÏení kartáãe hravû

zvládnete uklidit v‰echny rohy a dokonce i koberce.

âistota – s ve‰ker˘m komfortem:
Bateriové ko‰tû je opravdov˘m v‰eumûlcem.
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Pokud si chcete dopřát přestávku,

zaklapněte jednoduše tyč přístroje 

K 55 kolmo do parkovací polohy.

Velkou nádobu na zametené 

nečistoty jednoduše a pohodlně 

vyjmete a vyprázdníte.

Pomocí ergonomického nožního

pedálu bateriové koště kdykoli

pohodlně zapnete i vypnete.

K 55 nezabírá na stěnovém držáku

i se speciální přihrádkou nabíjecího

přístroje téměř místo a je vždy při-

praven k uchopení.

Click
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Výměnná baterie

Pro dlouhodobější zametání 

doporučujeme výměnnou baterii,

kterou lze nabít mimo přístroj.

Zametání s ve‰ker˘m extra:
Speciální pfiíslu‰enství pro K 55:

Mal˘ smeták – velké spektrum nasazení: Díky chytrému pfiíslu-

‰enství se stane nové bateriové ko‰tû kaÏdodenním pfiítelem a

pomocníkem v celé domácnosti.

Rychlonabíječka

Praktická pro časté používání:

Rychlonabíječka zkrátí dobu nabíjení

přístroje K 55 o polovinu. 
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Kärcher spol. s.r.o.

Za Mototechnou

155 00  Praha 5 – StodÛlky

Tel.: +420/235 521 665

Fax: +420/235 521 667

email: karcher@bon.cz

www.kaercher.cz

Kärcher spol. s r.o., poboãka Brno

¤ipská 20a

627 00  Brno – Slatina

Tel.: +420/548 217 630

Fax: +420/548 217 632

email: karcher.brno@worldonline.cz

www.kaercher.cz

Rádi Vám poradíme na adresách:

Technické údaje K 50 K 55
Baterie 4,8 V 4,8 V
Provozní doba akumulátoru 20 min. 30 min.
Objem nádoby 500 ml 500 ml
Hmotnost 2 kg 1,8 kg
Rozmûry (D x · x V) 220 x 280 x 86 260 x 300x 65
Délka teleskopické tyãe • 100 –125 cm
Hluãnost na koberci 64 dB/A 56 dB/A
Hluãnost na dlaÏbû/dfievu 64 dB/A 56 dB/A
Vybavení
âi‰tûní pfii krajích • •
Kartáã s profilovou dráÏkou • •
V˘mûnn˘ kartáã • •
V˘mûnná baterie • •
Externí moÏnost nabití • •
Parkovací poloha • •
DrÏák na zdi • •
• není k dispozici    • k dispozici

Zvlá‰tní pfiíslu‰enství ke K 55
Baterie obj. ã. 2.810-001

Rychlonabíjecí pfiístroj obj. ã. 2.810-002


