WVP 10 Adv
Naš baterijski mokri sesalnik WVP 10 vedno dobro leži v roki – bodisi, da delate vertikalno,
horizontalno ali nad glavo. Idealen za vse gladke površine, kot so okna ali ploščice.
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Lahek, ergonomičen in univerzalno uporaben
Primeren za vse vrste gladkih površin, bodisi horizontalno, vertikal-
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no ali celo nad glavo.
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Udobno čiščenje robov
Rezultati čiščenja brez sledi vse do robov zahvaljujoč ročno namestljivem ohranjevalcu razmaka.

Udobna uporaba in enostavno rokovanje.

Baterijo je mogoče odstraniti in zamenjati
Dopušča eksterno polnjenje baterije in neprekinjeno delo v kombina-
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Stanje napolnjenosti se prikazuje preko 3 svetlečih diod nad stikalom
za vklop/izklop.

Velik volumen rezervoarja za umazano vodo
Zmanjšuje prekinitve dela vsled pogostega praznjenja in tako
povečuje produktivnost.

ciji z drugo baterijo.
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Boljši izkoristek razpoložljivega delovnega časa.
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WVP 10 Adv

 WVP 10 Adv s funkcijo hitrega polnjenja
 Zamenljiva baterija
 Skoraj neprekinjeno delo

Tehnični podatki
1.633-560.0

Številka naročila

4054278348605
280

Delovna širina sesalne šobe

170

Kapaciteta posode za umazano vodo

ml

200

Čas polnjenja baterije

50

Čas delovanja baterije

35

Napetost baterije

3,7

Vrsta toka

220 – 240 / 50 – 60

Teža vklj. z baterijo

0,95

Mere (D × Š × V)

280 × 130 × 335

Oprema
Koncentrat za čiščenje površin CA 30 R
(1× 500 ml)



Steklenička za pršenje (500 ml) s krpo
iz mikrovlaken



Prevleka za brisanje iz mikrovlaken.

1x

Prevleka za brisanje iz mikrovlaken
Outdoor

1x

Možnost zamenjave sesalne šobe






Odstranljiva litij-ionska baterija
Polnilna postaja
Možnost zamenjave sesalne šobe

 Vključno v dobavo
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Delovna širina ozke sesalne šobe

WVP 10 ADV
1.633-560.0
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Številka
naročila
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Količina

5
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Cena

Krpe
WV Prevleka za brisanje iz mikrovlaken (zunanjost)

1 2.633-131.0

2

WV Prevleka za brisanje iz mikrovlaken (notranjost)

2 2.633-130.0

2

3 2.633-123.0

1

Čiščenje brez konca: nadomestna baterija za baterijski sesal
nik oken WV 5 vam to omogoča.

Nadomestna guma (280 mm) za
WV 2/ WV 5
Nadomestna guma (170 mm) za
WV 2/ WV 5
Podaljški

4 2.633-005.0

2

5 2.633-104.0

2

Za menjavo nadomestne gume pri baterijskih sesalnikih za
okna. Za čistočo brez lis na vseh gladkih površinah - brez
kapljanja vode.

Komplet za teleskopski podaljšek

6 2.633-144.0

1

Idealno za zunanja okna: prevleka za brisanje iz mikrovlaken Outdoor s pričvrčševanjem in z večjo količino abraziv- 
nih vlaken. Vklj. strgalo za najbolj trdovratne nečistoče.
Prevleka za brisanje iz mikrovlaken Indoor s pritiskačem za
optimalno odstranjevanje nečistoč s plastenko z razpršilcem 
WV-a na vseh gladkih površinah.

Dodatne baterije
Nadomestna baterija za WV 5
Gumijast nastavek za brisanje





 Dodatni pribor

WVP 10 Adv, 1.633-560.0, 2021-01-19

 Vključno v dobavo

S teleskopskim podaljškom za baterijski sesalnik oken in
akumulatorskim vibracijskim brisalcem enostavno očistite
tudi visoka stekla raztegljivo od 0,6 do 1,5 metra.



