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VC 2 на Керхер убеждава с хигиенична и комфортна филтърна система: Пълните
торбички могат да бъдат изхвърлени съвсем удобно без контакт с мръсотията. Компактната прахосмукачка е особено подходяща за употреба в апартаменти или
по-малки къщи. Идеална за основно почистване на твърди подове и килими или, благодарение на дюзата за фуги и четката за мебели, също за почистване на тесни междинни пространства и чувствителни повърхности. Друго предимство на VC 2 е нейният HEPA хигиенен филтър, който филтрира надеждно замърсявания като полен и
други причиняващи алергии частици. За допълнителен комфорт при работа се грижат интегрирано отделение за принадлежности, регулиране на мощността от уреда и
практична паркинг позиция.

VC 2 *EU

 HEPA-филтър (EN 1822:1998)
 Много тих

Технически данни
Артикулен н-р

1.198-105.0

Клас на енергийна ефективност
(Скала от A+++ до D)
Мощност за събиране

A
700

Радиус на работа

7,5

Обем на филтърната торбичка

2,8

Ниво на звукова мощност

76

Вид на тока

220–240 / 50–60

Тегло без аксесоари

5,1

Размери (Д х Ш х В)

435 × 288 × 249

Оборудване

Изсмукващ маркуч

1,5 / С огъната ръкохватка

Телескопична изсмукваща тръба









HEPA 12-филтър (EN1822:1998)
Автоматично навиване на кабела
Практична паркинг позиция
Сюза за почистване на фуги
Дюза за почистване на подове
Четка за мебели

  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Menge
Филтри
Filter packaged HEPA 13 VC 2

1 2.863-237.0

1

Filter bags fleece set 5 St.

2 2.863-236.0

5




Комплекти аксесоари
VC Cleaning Kit

3 2.863-255.0



Дюзи
4 4.130-172.0

1

Турбочетка

5 4.130-177.0

1

Накрайник за матраци

6 6.906-755.0

1

Турбонакрайник за тапицерия

7 2.903-001.0

1

  Включени в комплекта            

Накрайник за паркет с четка от естествен косъм за щадящо почистване на паркет и други твърди повърхности.
Задвижвана с въздух засмукваща четка. Оптимално за
килими с дълъг косъм и идеално за засмукване на животински косми. За особено интензивно, основно и хигиенично почистване.
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
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Накрайник за паркет

