FC 7 Cordless
Nooit meer stofzuigen voordat je dweilt: de FC 7 snoerloze Floor Cleaner verwijdert in één
stap alle soorten droog en nat alledaags vuil. Op deze manier bespaart het tot de helft van de
tijd *.
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Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks
vuil in één stap.
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50 procent * tijdsbesparing: de technologie met vier rolleraandrijving
Optimaal stofzuigen met geïntegreerd haarfilter.

Twee verschillende reinigingsmodi plus boost-functie
De rotatie van de rollen en de hoeveelheid water kunnen worden
aangepast afhankelijk van het soort vuil en de vloer, extra Boostfunctie voor hardnekkig vuil.

maakt dweilen mogelijk zonder het vervelende stofzuigen vooraf.
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Geschikt voor alle harde vloeren - inclusief parket, laminaat, steen-
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Ca. 45 minuten looptijd dankzij de sterke lithium-ion accu

en keramische tegels, PVC en vinyl.
2

Dweilen is 20%* schoner dan met een mop en veel eenvoudiger



2-tank systeem: Permanente bevochtiging van de rollers met schoon


water terwijl het vuil direct wordt opgevangen in de afvalwatertank



Moeiteloos: niet sjouwen met een emmer, niet met de hand dweilen
uitwringen, niet schrobben.

Maximale bewegingsvrijheid tijdens het reinigen omdat je niet afhankelijk bent van stopcontacten.



Led-display met 3 lampjes voor intuïtieve indicatie van het laadniveau.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

FC 7 Cordless
 Alles-in-één: verwijdert alle soorten droog en nat dagelijks vuil in één
stap.

 Hoeveelheid water en rotatiesnelheid kunnen worden aangepast afhankelijk van de toepassing

 Accuduur van ca. 45 minuten

Technische gegevens
Artikelnr.

1.055-730.0

EAN Code

4054278540955

Stroomsoort

Ph / V / Hz

1 / 100 – 240 / 50 – 60

Oppervlakteprestatie per acculading

m²

ca. 135

Capaciteit van het schoonwaterreservoir

ml

400

Capaciteit van het vuilreservoir

ml

200

Werkbreedte rol

mm

300

Droogtijd van gereinigde vloer

min

ca. 2

Accuspanning

V

25,55

Looptijd accu

min

ca. 45

Oplaadtijd accu

h

4

Accu type
kg

4,3

Afmetingen (l x b x h)

mm

310 × 230 × 1210

Uitrusting
Twee-tank-systeem
De rotatie van de rollen en het watervolume kunnen worden aangepast




2 sets universele microvezelrollers,
geel



Vloerreiningsmiddel universeel RM
536 30 ml



Reinigings- en parkeerstation





Reinigingsborstel
Acculader

 Bij de levering inbegrepen * De Kärcher Floor Cleaner verkort de reinigingstijd met wel 50%, aangezien gewoon huishoudelijk vuil in één keer van harde vloeren kan worden verwijderd, zodat je niet hoeft te stofzuigen voordat je dweilt. ** De FC 7 Cordless behaalt tot 20 procent betere reinigingsprestaties in vergelijking met een conventionele dweil met een poetsdoek in de testcategorie "Poetsen". Verwijst naar gemiddelde testresultaten op het gebied van reinigingsefficiëntie, vuilopname en randreiniging.
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Lithium-ion accu

Gewicht

FC 7 CORDLESS
1.055-730.0
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Artikelnr.

Hoeveelheid

Prijs

Beschrijving

Rollers
Set microvezelrollen geel

1 2.055-006.0

1 paar

Set microvezelrollen grijs

2 2.055-007.0

1 paar

Microvezel rol set FC STEEN

3 2.055-021.0

1 paar





 Beschikbaar toebehoren
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 Bij de levering inbegrepen

2-delige microvezelrollerset voor zachte reiniging en verzorging van alle harde vloeren. Pluisvrij, absorberend en
slijtvast. Geschikt voor de wasmachine tot 60 ° C.
Robuuste harde vloeren en vieze voegen zeer eenvoudig
reinigen: met de 2-delige rollenset voor steen tegen hardnekkig vuil. Geschikt voor machinewas tot 60°C.

