
WD 6 P Premium

High-end-мултифунцкионалната прахосмукачка WD 6 P Premium убеждава с екстрем-
но мощното си изсмукване с 2000 вата и с реален разход на енергия само 1300 вата. 
Прахосмукачката е оборудвана с иновативната техника за сваляне на филтъра, при 
която плоският нагънат филтър се намира в касета, която се сваля и е поставена в 
горната част на уреда. Чрез отварянето на капака на тази касета филтърът може да 
се свали бързо без да има допир със замърсяванията. Без досадна смяна на филтри 
може да се извършва сухо и мокро почистване. Чрез задействане на бутона за по-
чистване замърсеният филтър се почиства ефективно от вградената система за по-
чистване и мощността на изсмукване се възстановява бързо. Контактът с автомати-
чен контрол за включване/изключване дава възможност за работа с включени 
електрически инструменти. Замърсяването, което възниква при струговане, рязане с 
трион или шлифоване ще бъде изсмукано директно. Мощността на изсмукване може 
да се регулира според нуждите. Други характеристики: 30 l контейнер от благородна 
стомана, новоразработени аксесоари, сваляща се дръжка с електростатична защита, 
пробка за изпускане на вода при по-големи количества и много други.
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WD 6 P Premium

Технически данни
Артикулен н-р  1.348-270.0

 4039784916579
Air Watt 260

Разход на енергия  1300
Размер на контейнера  30
Материал на контейнера  Благородна стомана
номинална ширина аксесоари  35
Вид на тока  220–240 / 50–60
Тегло  9,5
Размери (Д х Ш х В)  418 × 382 × 694

Оборудване
Изсмукващ маркуч  2,2 / 35

 1 / 35
Сваляща се ръкохватка с електрон-
на защита

 

изсмукващи тръби  2 × 0,5 / 35 / Благородна стомана
Плосък филтър  в сваляща се филтърна касета
Сюза за почистване на фуги  
Нетъкана филтърна торбичка  1
Паркинг позиция  
Почистване на филтъра  
Вентил за изпускане  
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Menge

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.



Комплекти аксесоари

Комплект изсмукване за електро-
инструменти

3 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.



Bulk waste set 4 2.863-220.0 4 Идеален за груби замърсявания при преустройства или 
ремонти в дома. 

Car interior cleaning kit 5 2.863-225.0 7 Чистота до последния ъгъл на автомобила. 
Brush car set 6 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 7 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.



К-т за едри опадъци, NW 60 8 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 9 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.



Дюзи

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

10 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 11 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 12 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 13 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.



Suction brush black 14 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.



  Включени в комплекта            
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Артикулен н-р Menge

По-дълъг накрайник за фуги (350 
mm)

15 2.863-144.0 1 По-дълъг накрайник за фуги – специално за почистване на 
труднодостъпни места, като фуги, жлебове, процепи, и 
други междинни пространства, като между тапицерията, в 
страничните джобове на автомобила или между стена и 
мебел.



Специални приложения

Филтър за груби отпадъци / пе-
пел Basic

16 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

17 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

18 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 19 2.863-148.0 Практична удължителна смукателна тръба за по-голям 
радиус на действие. Препоръчва се за труднодостъпни 
места като например високи тавани.



Drilling dust tool Home & Garden 
*int

20 2.863-234.0 

  Включени в комплекта            


