
WV 6 Plus
Благодарение на новия гъвкав смукателен накрайник може лесно да премахнете из-
лишните течности, с едно движение и да постигнете чисти прозорци без никакви за-
мърсявания, петна и ивици.
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 Удължено време за работа на батерията

 Удължено време за работа на баретерията на 100 минути 
позволява чистене без прекъсване.

 Дисплей показващ оставащото работно време на 

батерията

 Дисплей показващ оставащото работно време на батерията. 
Чистенето може да бъде лесно планирано.

 Приятно тих

 Минималният шум на уреда за прозорци прави работата още 
по-приятна.

 Бързо и чисто изсипване на резервоара

 Резервоарите за вода на KV 4 и WV 6 може лесно и бързо да 
бъдат напълнени или изсипани, без контакт с вода или 
мръсотия.
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WV 6 Plus

 Сменяем смукателен накрайник, който се предлага като допълнителен аксесоар
 Дисплей показващ оставащото работно време на батерията
 Включва пулверизатор и микрофибърна кърпа и 20 мл препарат-концентрат за 

почистване на прозорци

Технически данни
Артикулен н-р  1.633-510.0

 4054278469546
Работна ширина на смукателния 
накрайник

 280

Обем на контейнера за мръсна 
вода

ml 150

Време за зареждане на акумулатор-
ната батерия

 170

Време на работа на акумулаторна-
та батерия

 100

Производителност на почистване-
то с едно зареждане на батерията

 около 300 m² = 100 прозореца

Вид на тока  100–200 / 50–60
Тегло вкл. акумулаторните батерии  0,76
Размери (Д х Ш х В)  126 × 280 × 310

Оборудване
Пулверизатор Extra с микрофибър-
на кърпа

 

Литиево-йонни акумулаторни бате-
рии

 

Уред за бързо зареждане  
Зарядно устройство за акумула-
торни батерии

 

Възможност за смяна на смукател-
ния накрайник

 

  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Menge

Мрежови елементи

Бързо зарядно 1 2.633-511.0 1 Допълнително зарядно за бързо зареждане на батерията, 
за да можете по-бързо да продължите почистването на 
прозорци с WV6



Комплект почистващи гуми

Гумени пера за WV 6 (280mm) 2 2.633-514.0 2 Сменяеми гумени пера за почистване без ивици (280mm) 
с новия акумулаторен уред за почистване на прозорци 
WV6



Гумени пера за WV 6 (170mm) 3 2.633-513.0 2 За почистване без ивици със сменяеми гумени пера 
(170mm) за новия акумулаторен уред за почистване на 
прозорци WV6



Дюзи

Тесен смукателен накрайник за 
WV6

4 2.633-512.0 1 Тесния смукателен накрайник за WV6 е идеален за по-
чистване на решетъчни прозорци с ширина 170mm. 

Спрей-шишета

К-т спрей-бутилка Premium за WV 5 2.633-129.0 1 Новия Premium комплект включва микрофибърна кърпа с 
велкро, широки и тесни пера, стъргалка за груба мръсотия 
и 20 мл концентрат за почистване на прозорци.



Чанта-кобур за кръста

Чанта за кръста 6 2.633-006.0 1 Практична чанта за кръста за прибиране на уреда за 
почистване на прозорци, както и на пулверизатора. 

Калъфи за бърсане

WV Микрофибърни кърпи за 
вътрешно приложение (2 бр.)

7 2.633-130.0 2 Висококачествени микрофибърни кърпи с велкро за опти-
мално почистване на всякакви гладки повърхности. 

WV Микрофибърни кърпи за 
външно приложение (2 бр.)

8 2.633-131.0 2 Идеален за прозорци отвън: Микрофибърни кърпи с вел-
кро и голям брой абразивни влакна. Включва и стъргалка 
за най-упоритите замърсявания.



Удължители

Комплект удължители 9 2.633-144.0 1 С комплекта за удължаване предназначен за акумулатор-
ните вибро-чистачки и уреди за почистване на прозорци 
може да почиствате особено високи прозорци. Разтягане 
от 0.6 м до 1,5 метра.
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