
SE 5.100

Όταν χρειάζεται να φρεσκάρετε τα χαλιά σας, να αφαιρέσετε πατημασιές από τις μοκέτες 
σας ή να τις καθαρίσετε σε βάθος είναι απαραίτητος ο πολυκαθαριστής της Kärcher. Χάρη 
στη δυνατότητα λειτουργίας 3 σε 1, η συγκεκριμένη μηχανή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως σκούπα ξηρής και υγρής αναρρόφησης για την αφαίρεση λεπτόκοκκων ή υγρών ρύ-
πων. Ως μηχανή πλύσης-απόπλυσης υφασμάτινων επιφανειών, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη 
για νοικοκυριά με μικρά παιδιά, άτομα που υποφέρουν από αλλεργίες και κατοικίδια ζώα, 
διότι καθαρίζει βαθιά τις ίνες των χαλιών, τις ταπετσαρίες, τα στρώματα και τα ελαφριά έπι-
πλα. Το καθαριστικό διάλυμα ψεκάζεται βαθιά μέσα στις ίνες των υφασμάτινων επιφανειών 
και έπειτα αναρροφάται ξανά μαζί με τους αφαιρούμενους ρύπους. Λεκέδες από λίπη, σκό-
νη και οσμές απομακρύνονται με αποτελεσματικότητα. H μηχανή αφαιρεί αποτελεσματικά 
χυμένα υγρά (συμπεριλαμβάνονται κομμάτια από σπασμένο γυαλί ή κομματάκια ξύλου και 
μετάλλου). Ένα εξάρτημα χειρός διατίθεται ως ειδικό εξάρτημα για τον καθαρισμό των επί-
πλων με ταπετσαρίες και τα καθίσματα του αυτοκινήτου.
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SE 5.100
 Σύστημα 2 σε 1 με ενσωματωμένο σωλήνα ψεκασμού αναρρό-

φησης
 Τεχνολογία ακροφυσίου Kärcher: μειώνει το χρόνο στεγνώματος 

κατά 50%
 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για συνεχή υγρή και ξηρή αναρρόφη-

ση

Τεχνικά Στοιχεία
Αρ. παραγγελίας  1.081-200.0

 4039784515086
Αναρρόφηση mbar / kPa 210 / 21
Ποσότητα αέρα l/s 70
Κάδος καθαρού/ ακάθαρτου νερού l 4
Στρόβιλο ισχύος εισόδου / αντλία W 1400 / 40
Ποσότητα ψεκασμού l/min 1
Πίεση ψεκασμού bar 1
Βάρος χωρίς εξαρτήματα kg 7,7
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 422 × 320 × 465

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης - από-
πλυσης

m / mm 2 / 35

Σωλήνες πλύσης- απόπλυσης Pieces / m / 
mm

2 × 0,5 / 35 / Πλαστικό

Εξάρτημα πλύσης-απόπλυσης με 
αντάπτορα για σκληρά δάπεδα

 

Εξάρτημα ξηρής αναρρόφησης  Ρυθμιζόμενο εξάρτημα δαπέδου με 2 strips
Εξάρτημα δύσκολων σημείων   / –
Εξάρτημα για ταπετσαρίες  
Σακούλα Pieces 1
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο  
Χημικό καθαριστικό χαλιών RM 519 
(100ml)

 

Χειροκίνητο τίναγμα φίλτρου  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αρ. παραγγε-
λίας Περιγραφή

Φίτλρο

Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο 1 6.414-498.0 Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο για υγρή και ξηρή αναρρόφηση 
χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση του φίλτρου. Συμπαγής 
φίλτρο με μεγάλη επιφάνεια, δεν εξέχει εντός του δοχείου.



Σετ φίλτρου 2 6.904-143.0 5 χάρτινες σακούλες φίλτρου, 1 μικροφίλτρο 
Ακροφύσια

Εργαλείο για ταπετσαρίες με λωρί-
δες βούρτσας

3 2.863-150.0 Για τον απαλό καθαρισμό των επίπλων με ταπετσαρία και των 
καθισμάτων του αυτοκινήτου. 

4 2.863-000.0 
Εξάρτημα χειρός 5 2.885-018.0 Ακροφύσιο χειρός για ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφη-

σης. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό της ταπετσαρίας και των 
καθισμάτων του αυτοκινήτου.



6 2.863-223.0 
Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινή-
του

7 2.863-145.0 Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου απο-
σκευών και του δαπέδου του οχήματος. 

Βούρτσα καθαρισμού αυτοκινήτου, 
λευκή (σκληρή)

8 2.863-146.0 Για τον σχολαστικό καθαρισμό των χαλιών και της ταπετσαρί-
ας του αυτοκινήτου. Η στεγνή σκόνη μπορεί να απομακρυνθεί 
εύκολα.



Suction brush black 9 2.863-147.0 Για απαλό καθαρισμό ευαίσθητων επιφανειών στο αυτοκίνητο, 
π.χ. ταμπλό. 

Εξαιρετικά μακρύ εξάρτημα εσοχών 
(350 mm)

10 2.863-144.0 Ιδανικό για τον καθαρισμό δυσπρόσιτων σημείων, π.χ. ανάμε-
σα στα καθίσματα, θήκες στις θύρες αυτοκινήτων, κλπ. 

Σετ εξαρτημάτων

11 2.863-002.0 
Σετ καθαρισμού οικιακής χρήσης, 4 
τεμαχίων

12 2.638-510.0 Πλήρες σετ εξαρτημάτων για όλες τις εργασίες καθαρισμού 
στο σπίτι: εναλλαγή υγρής-ξηρής αναρρόφησης, εξάρτημα 
δυσπρόσιτων σημείων, εξάρτημα για ταπετσαρίες, αντάπτο-
ρας μείωσης διατομής 37 σε 35 mm. Συμπεριλαμβάνεται 
αντάπτορας για χρήση με ID 37.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


