
WD 5
WD 5: екстремно силно изсмукване, но и енергийна ефективност. С голям 25 l кон-
тейнер за отпадъци от пластмаса, уникална техника за поставяне на филтъра & 
функция за почистване на филтъра.
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 Патентована техника за сваляне на филтъра

 Бързо и лесно изваждане на филтъра чрез разгъване на 
филтърната касета - без никакъв контакт с отпадъците.

 За мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.

 Новоразработена дюза за почистване на подове и маркуч

 За най-добър резултат от почистването, независимо от 
замърсяванията, сухи или мокри, фини или груби.

 За максимален комфорт при работа и гъвкавост при 
прахосмучене.

 Сваляща се ръкохватка

 Предоставя възможност за свързване на различни дюзи 
директно с маркуча.

 За лесно прахосмучене дори и в най-тесни пространства.

 Отлично почистване на филтъра

 Силни импулсни въздушни струи транспортират с едно 
натискане на копчето замърсяванията от филтъра в 
контейнера.

 Мощността на изсмукване се възстановява бързо.
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WD 5

Технически данни
Артикулен н-р  1.348-190.0

 4039784916470
Air Watt 240

Разход на енергия  1100
Размер на контейнера l 25
Материал на контейнера  Пластмаса
Стандартни аксесоари  35
Свързващ кабел  5
Вид на тока  220–240 / 50–60
Тегло  8,24
Размери (Д х Ш х В)  418 × 382 × 652

Оборудване
Смукателни маркуч  2,2 / 35 Удароустойчив праг за защита  
Сваляща се ръкохватка с електрон-
на защита

  Съхранение на аксесоарите  

Смукателни тръби  2 × 0,5 / 35 / Пластмаса Кука за кабел  
Плосък филтър  в сваляща се филтърна касета Място за съхранение на малки 

елементи
 

Нетъкана филтърна торбичка  1
Дюза за почистване на фуги  
Тръби за груби замърсявания  –
Функция за почистване на филтъ-
ра

 

Издухваща функция  
Паркинг позиция  
Комфортна дръжка за носене 3 в 1  
  Включени в комплекта     *Измерено в краищата на всмукателните тръби по нормирания метод за измерване IEC 60312.     



WD 5
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Артикулен н-р Количество

Филтри

Плосък нагънат филтър MV 4-6 / 
WD 4-6

1 2.863-005.0 1 Плосък нагънат филтър за универсалните прахосмукачки 
Kärcher Home & Garden от сериите MV 4-6 / WD 4-6 за 
мокро и сухо почистване без смяна на филтъра.



Филтърни торби от флис MV 4-6 
и WD 4-6

2 2.863-006.0 4 Изключително здрави филтърни торби от флис с висока 
степен на задържане на прах. Значително по-дълги интер-
вали на смучене, отколкото при хартиените филтърни 
торби. За всички универсални прахосмукачки Kärcher 
Home & Garden от сериите MV 4-6 / WD 4-6.



Дюзи

Превключващ се накрайник за 
мокро и сухо почистване с инте-
грирана скоба за паркинг позиция

3 2.863-000.0 1 Превключващ се накрайник за мокро и сухо почистване за 
перфектно почистване на замърсявания. Лесно адаптира-
не към мокро или сухо замърсяване чрез педал. За всички 
универсални прахосмукачки Kärcher Home & Garden.



По-дълъг накрайник за фуги 4 2.863-223.0 1 Принципно преработен по-дълъг накрайник за фуги. Идеа-
лен за труднодостъпни места в автомобила (напр. меж-
динни пространства и фуги). Подходящ за всички универ-
сални прахосмукачки Kärcher Home & Garden.



Накрайник за автомобил 5 2.863-145.0 1 Удобен за работа накрайник за автомобил за лесно и 
бързо почистване на автомобила от пространството в 
краката до багажника.



Засмукваща четка с твърд косъм 6 2.863-146.0 1 Засмукваща четка за основно почистване на тапицерии и 
текстилни подови покрития в автомобила. Засъхнали 
замърсявания лесно се отстраняват благодарение на 
стабилните косми.



Четка мека смучеща 7 2.863-147.0 1 Засмукваща четка с много мек косъм за внимателно по-
чистване на деликатни повърхности в автомобила, като 
напр. арматурното табло или средната конзола.



Комплекти аксесоари

Комплект за груб боклук NW 45 8 2.863-220.0 4 Идеален за груби замърсявания при преустройства или 
ремонти в дома. 

К-т за вътрешно почистване на 
автомобил NW 35

9 2.863-225.0 7 Чистота до последния ъгъл на автомобила. 

Комплект четки за автомобил 10 2.863-221.0 2 Комплектът засмукващи четки позволява основно и съо-
бразено с материала вътрешно почистване на автомоби-
ла – арматурното табло, стелките, тапицерията и т.н. За 
всички универсални прахосмукачки за дома и градината.



Домашен комплект 11 2.863-002.0 2 Домашният комплект съдържа превключващ се накрайник 
за сухо засмукване и накрайник за тапицерия. Подходящ е 
за практичния комплект принадлежности за всички уни-
версални прахосмукачки от сектора Home & Garden.



Комплект изсмукване за електро-
инструменти

12 2.863-112.0 2 Гъвкав смукателен маркуч (1m), вкл. адаптер за свързва-
не към щуцера за отработен въздух на електроинструмен-
та (напр. пробивен трион, машина за шлифоване, борма-
шина, ренде и т.н.). За чисти ремонтни работи в дома.



К-т за едри опадъци, NW 60 13 2.637-945.0 5 Универсален комплект с широк диаметър (60 mm) за едри 
отпадъци от всякакъв вид. Например: дървесни стърготи-
ни, остатъци, камъни, листа, почва или остатъци от мул-
чиране.



Комплект за автомобила 14 2.862-128.0 7 Богат набор от аксесоари за почистване на автомобила. 
За багажника, пода, арматурното табло, седалките, стра-
ничната тапицерия, стелки и др.



  Включени в комплекта            
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Артикулен н-р Количество

Специални приложения

Филтър за груби отпадъци / пе-
пел Basic

15 2.863-139.0 Филтър за груби отпадъци / пепел за почистване на ками-
ни, кахлени печки, грилове, печки за сауни и т.н. - подхо-
дящ и за отстраняване на груби отпадъци.



Филтър за груби отпадъци / пе-
пел Premium

16 2.863-161.0 Филтър за груби отпадъци / пепел с изпълнение Premium 
за почистване на камини, кахлени печки, грилове, печки за 
сауни и т.н. – подходящ и за отстраняване на груби отпа-
дъци.



Удължителен смукателен маркуч 
3,5 m

17 2.863-001.0 Дългият 3,5 m удължителен смукателен маркуч е подхо-
дящ за всички универсални прахосмукачки на Kärcher от 
сектора Home & Garden, като допринася за голям радиус 
на действие и повече свобода на движение.



Удължител смукателна тръба 18 2.863-148.0 Практична удължителна смукателна тръба за по-голям 
радиус на действие. Препоръчва се за труднодостъпни 
места като например високи тавани.



Прахоуловител при пробиване 
(за WD 2 - WD 6)

19 2.863-234.0 Новият аксесоар за нашите многофункционални смукачки 
WD 2-6 позволява пробиване в стени и тавани да е безо-
пасно и без прах. Прахът от пробиването се изсмуква 
директно.



  Включени в комплекта            


