
WV 75 plus

Snel en eenvoudig ramen wassen : het innovatieve wateropvangsysteem van de WV 75 
plus vangt het vuil water op voordat het naar beneden druppelt. Geen vuile druppels meer 
die aflopen wanneer u oppervlakken veegt. De WV 75 plus reinigt uw ramen op een hygië-
nische manier zonder strepen. De WV 75 plus is draadloos waardoor hij gemakkelijk te ge-
bruiken en uiterst veelzijdig is. In de levering is een smalle zuigmond inbegrepen voor klei-
ne of moeilijk bereikbare ruimtes zoals kleine raampjes of vitrines. Het laatste woord in 
reinigingsveelzijdigheid. Ook inbegrepen zijn een sproeifles, wisseropzetstuk, microvezel-
pad en reinigingsconcentraat voor schitterende reinigingsresultaten.
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WV 75 plus

 De complete oplossing voor het reinigen van gladde oppervlak-
ken

 Elektrische waterafzuiging
 Zonder naar beneden druipend water

Technische gegevens
Artikelnr.  1.633-115.0
EAN Code  4039784463622
Werkbreedte van de afzuigsproeier mm 280
Tankinhoud: vuil water ml 100
Laadtijd accu min 120
Looptijd accu min 20
Stroomsoort V 100–240
Frequentie Hz 50–60
Gewicht incl. accu kg 0,7
Afmetingen (l x b x h) mm 130 × 280 × 355

Uitrusting
Glasreiniger, concentraat ml 1 x 20
Sproeifles met microvezel doek  
Zuigmond, breed  280 mm
Zuigmond, smal  170 mm
Li-Ion-accu  
Batterijlader  
  Bij de levering inbegrepen      



Toebehoren voor WV 75 plus
1.633-115.0
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Artikelnr. Prijs Beschrijving

Zuigmonden

Zuigmond smal 170 mm (WV 
50/52/60/75)

1 2.633-002.0 Smalle zuigmond van 170 mm voor de Window Vac. Ideaal 
voor ramen met roeden of kleine ramen. 

Oplader

WV Oplader UNI (alle WV) 2 2.633-107.0 Voor het opladen van het accu van de Window Vac. 
Sproeifles

WV Sproeifles set compleet 3 2.633-114.0 Sproeifles-set compleet voor de Kärcher Window Vac be-
staande uit een sproeifles, opzetstuk, microvezeldoek en 20 
ml reinigingsmiddelenconcentraat.



Zuigstrips

Vervangstrip rubber 280 mm (2 
stuks)

4 2.633-005.0 Vervang-zuigstrips voor de Window Vac van 280 mm breed. 
Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken 
- zonder neerdruppend water.



Vervangstrip rubber 170 mm (2 
stuks)

5 2.633-104.0 Vervang-zuigstrips voor de Window Vac van 170 mm breed. 
Voor een streeploze zuiverheid op alle gladde oppervlakken 
- zonder neerdruppend water.



Verlengbuizen

WV steel ALL WV 6 2.633-111.0 Telescopische verlengset voor de Kärcher Window Vac. Met 2 
telescoopstelen, 1 zuigmond voor de Window Vac en 1 opzet-
stuk voor microvezeldoek. Ideaal voor de reiniging van grote 
en hoge ramen



Heuptasje

Heuptas WV 7 2.633-006.0 Praktische heuptas voor de window vac of sproeiflacon. 
Wisserovertrek

Microvezel Vervangdoek alle WV + 
steel NIEUW (2 stuks)

8 2.633-100.0 De microvezel wisserovertrek zorgt voor een optimale vuilver-
wijdering op alle gladde oppervlakken. 

WV Steel Vervangdoek (2 stuks) 9 2.633-109.0 Microvezeldoeken voor de verlengsteel van de Kärcher Win-
dow Vac. Voor optimale verwijdering van het vuil van alle 
gladde oppervlakken.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     


