SE 4001

I přes každodenní péči se kobercové podlahy časem stávají často stále nevzhlednějšími. Tvoří
se na nich nepěkná vyšlapaná místa, která se již běžným vysavačem nedají odstranit. Každý,
kdo chce ušetřit za nákladné čištění prováděné specialistou, sáhne nejradši po extraktoru společnosti Kärcher. Takzvané vysavače 3 v 1 nebo též nástřikové extraktory - jako je SE 4001
od společnosti Kärcher - umožňují čištění koberců až do hloubky vláken. Navíc jsou vhodné i
na čištění tvrdých podlah, jako je kámen, dlažba nebo linoleum. V porovnání s běžným čištěním nabízí extraktor SE 4001 od společnosti Kärcher jednu rozhodující výhodu: na čištění se
používá pouze čistá voda, která vytéká z nádrže na čistou vodu. Znečištěná voda se shromažďuje odděleně. Na rozdíl od čištění houbičkou a kbelíkem se tak znečištěná voda nedostává do
kontaktu s čistou vodou. Nečistoty se tak odstraní nejen odděleně, ale i účinně. Extraktor SE
4001 zaručuje optimální hloubkové čištění a komfortní manipulaci. Na základě rozsáhlého pří-
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slušenství lze přístroj použít taktéž jako plnohodnotný vysavač na mokré a suché nečistoty.

SE 4001
Technické údaje
Objednací číslo

1.081-130.0

EAN kód

4039784254138

Podtlak

mbar / kPa

210 / 21

Množství vzduchu

l/s

70

l

4

W

1400 / 40

Nástřikové množství

l/min

1

Nástřikový tlak

bar

1

Hmotnost bez příslušenství

kg

7,8

Rozměry (D x Š x V)

mm

441 × 386 × 480

m / mm

2 / 35

kusy / m /
mm

2 × 0,5 / 35 / Plast

Nástřiková/sací hadice s rukojetí

Nástřiková/odsávací hubice s násadkou pro tvrdé plochy
Mokro-suchá sací hubice



Hubice na suché nečistoty

Clips

Spárová hubice

/–


Clips

Hubice na čalounění
Papírový filtrační sáček
Pěnový filtr

 Obsaženo v objemu dodávky.

kusy

1
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Vybavení

SE 4001
1.081-130.0

1

Objednací
číslo

Množství

Jmenovitá
světlost

1 kusy

NW 35

Délka

Šířka

Hubice na čalounění

1 2.863-150.0

 Obsaženo v objemu dodávky.



120 mm

K šetrnému čištění čalouněného nábytku a autosedaček.
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Hubice na čalounění s kartáčovými
pásky, NW 35

SE 4001
1.081-130.0

1

2

3

4

8

9

10

11

Objednací
číslo

5

6

7

Menge

Hubice
Přepínatelná hubice pro vysávání
mokrých a suchých nečistot s
integrovaným držákem

1 2.863-000.0

Hubice na čištění čalounění (extrakční)
Extra dlouhá spárová hubice

2 2.885-018.0

1 kusy

3 2.863-223.0

1 kusy

1 kusy

Autohubice

4 2.863-145.0

1 kusy

Sací kartáč s tvrdými štětinami

5 2.863-146.0

1 kusy

6 2.863-147.0

1 kusy

Extra dlouhá spárová hubice (350
mm), NW 35
Filtry

7 2.863-144.0

1 kusy

Papírové filtrační sáčky

8 6.959-130.0

5 kusy

Filtrační patrona

9 6.414-552.0

1 kusy

Sada na čištění v domácnosti

10 2.863-002.0

2 parts

Sací sada pro domácnost

11 2.638-510.0

4 parts

kartáč černý

Přepínatelná hubice pro vysávání mokrých a suchých nečistot pro dokonalé odstranění špíny. Snadné a pohodlné přizpůsobení na druh nečistoty nožním spínačem. Pro všechny
multifunkční vysavače produktové řady Home & Garden.
Ručně vedená hubice pro extraktory. Ideální pro čištění
čalouněného nábytku a autosedadel do hloubky vláken.
Zcela přepracovaná extra dlouhá spárová hubice. Ideální pro
těžce dosažitelná místa v autě (např. meziprostory a spáry).
Vhodné pro všechny multifunkční vysavače Kärcher Home &
Garden.
Rychlé a snadné vysávání čalounění a kobercových ploch v
zavazadlovém prostoru a na podlaze aut.
K důkladnému čištění čalounění a kobercových podlah v
autě. Zaschlé nečistoty mohou být bez problémů odstraněny.
Sací kartáč s extra měkkými štětinami pro šetrné čištění
citlivých ploch ve vozidlech, např. armatur nebo středová
konzole.
Ideální pro čištění těžce přístupných míst, jako např. meziprostoru v sedacích soupravách, bočnicích v autech atd.









Dvouvrstvé papírové filtrační sáčky s vynikajícím filtračním
výkonem a odolností proti protržení.Objem dodávky: 5 papí- 
rových filtračních sáčků.
Filtrační patrona Kärcher umožňuje vysávání mokrých a

suchých nečistot bez výměny filtru.

Sady příslušenství
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 Obsaženo v objemu dodávky.

Sada na čištění v domácnosti obsahuje podlahovou hubici a
hubici na čalounění. Praktická sada je vhodná především pro

všechny multifunkční vysavače z produktové řady Home &
Garden.
Bohatá sada sacího příslušenství pro všechny čisticí práce v

domácnosti:k vysávání podlah, čalounění atd.

