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Изключителната VC 5 на Керхер доказва, че една мощна прахосмукачка не трябва
задължително да е голяма. Компактната прахосмукачка се отличава въпреки своя
малък размер с уникална ефективност и може безпроблемно да се съревновава с
уредите с колела. Благодарение на патентована телескопична система от 3 части
уредът може да се намали на половина. Просто натиснете копчето и съберете, прахосмукачката вече е една от най-компактните в света и може да се прибере дори в
най-малкото домакинство. Своята ефективност VC 5 дължи на превключващата се
дюза за сухо изсмукване на Керхер с гъвкава връзка. Дюзата е разработена специално за този уред, доставя се с ниска консумация на енергия и осигурява максимална
мощност благодарение на своята изключително плътна конструкция и специалната
геометрия. А ErP етикетът потвърждава на VC 5 най-добрите почистващи резултати
върху всички твърди подове и килими. Друг акцент е филтърната система без торбичка с интегрирано почистване на филтъра, която спестява скъпите резервни филтърни торбички. Филтърната касета се изважда лесно и се грижи за бързо изпразване на филтъра. VC 5 със своята висока ефективност е джудже, представляващо
истинско олицетворение на мощта.

VC 5

 Клас на енергийна ефективност: A+ (скала от A+++ до D)
 Магнитна паркинг позиция

Технически данни
Артикулен н-р

1.349-100.0

Клас на енергийна ефективност
(Скала от A+++ до D)
Почистваща производителност с
едно пълнене на филтъра
Размери в паркинг позиция

A+

182 × 261 × 621

Размери в разгънато състояние

182 × 261 × 1234

Дължина на кабела

7,5

4054278184357

Дюза за сухо почистване с превключване
Изваждаща се филтърна касета

с гъвкава шарнирна свръзка
с главен и дълготраен филтър

Функция за почистване на филтъра
HEPA-филтър (EN 1822:1998)

за главен и дълготраен филтър

Паркинг позиция

с магнит

Регулиране на мощността

с 4 степени на мощността

Дюза за почистване на меки мебели
Подложка Softgrip на ръкохватката



Телескопична изсмукваща тръба
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VC 5, 1.349-100.0, 2017-12-30

Оборудване
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Артикулен н-р Menge
Филтри
Cartridge filter VC 5

1 2.863-239.0

1

Exhaust air filter VC 5

2 2.863-240.0

1

Nozzle parquet VC 5

3 2.863-242.0

1



Накрайник за матраци

4 6.906-755.0

1

Турбонакрайник за тапицерия

5 2.903-001.0

1

Soft dusting brush

6 2.863-241.0

1

Специален накрайник за матраци за хигиенично изсмукване на матраци и труднодостъпни междинни пространства 
около леглата.
Практичен накрайник със задвижвана от въздуха ротираща четка. Почиства в дълбочина мека мебел и текстилни

повърхности. Идеален за отстраняване на животински
косми. Работна ширина 160 mm




Дюзи
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