
Speciaal toebehoren
Concentraat reinigingsmiddel (4 × 22 ml*)
Eenvoudig te doseren – 100 % schoon.

Bestelnr.:   6.295-302.0

*22 ml concentraat levert 250 ml reinigingsoplossing op

Schone ramen. Zonder druppels,  
zonder strepen, zonder moeite.

De WV 50 Window Vac met accu.
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Wij adviseren u graag: Kärcher N.V. 
Industrieweg 12
2320 Hoogstraten
Tel. 03/340.07.11
Fax 03/314.64.43
nv@be.kaercher.com
www.karcher.be
 

Kärcher b.v.
Postbus 474
4870 AL Etten-Leur
Tel. 0900-33 666 33
Fax 0900-33 555 33
bv@nl.kaercher.com
www.karcher.nl

Technische gegevens WV 50 WV 50 PLUS
Vuilwatertank 100 ml 100 ml
Acculooptijd 20 min. 20 min.
Acculaadtijd 3 uur 3 uur
Reinigingsprestatie  
per opgeladen accu

25 – 30 m² = 
10 – 15 ramen

25 – 30 m² = 
10 – 15 ramen

Werkbreedte  
van de zuigbalk

280 mm 280 mm

Gewicht incl. accu 0,7 kg 0,7 kg
Afmetingen zonder 
afzuigslang (L × B × H)

130 × 90 × 355 mm 130 × 90 × 355 mm

Bestelnr.: 1.633-100.0 1.633-101.0

Uitrusting
Acculader ● ●

Li-ion accu ● ●

Sproeifles met 
microvezeldoek

● ●

Concentraat 
reinigingsmiddel 
(4  × 22 ml concentraat*)

● ●

Licht, handig en compact.
De WV 50 maakt het u gemakkelijk –  
in elk opzicht.

Flexibiliteit is zijn sterke punt: met zijn moderne li-ion accu is de 
WV 50 snel inzetbaar. Bovendien is hij bijzonder eenvoudig en 
comfortabel in het gebruik.

Een flinke reserve:  
met een opgeladen accu 

kan de WV 50 20 minuten gebruikt 
worden. Dat komt overeen met  
10 tot 15 gereinigde ramen. Handig: 
de accustand wordt door middel van 
een LED-lamp weergegeven.

Gewoon hygiënisch: de vuilwatertank 
met een inhoud van 100 ml wordt 
tussendoor eenvoudig en snel geledigd 
– zonder dat u met het vuile water in 
aanraking komt.



Heerlijk schoon.
De WV 50: gewoon schoon zonder druppels.

Bent u ook iemand die graag tijd heeft voor de leuke dingen in 
het leven? Dan kunt u nu tijd besparen bij het streeploos reinigen 
van uw ramen! Onze tip: de nieuwe WV 50 Window Vac met 
accu. Hij zuigt het water na het reinigen eenvoudig van de ruit af. 
Zonder naar beneden druppelend vuil water, zonder strepen –  
en niet alleen op ruiten.

Met de WV 50 wordt het reinigen aanzienlijk eenvoudiger dan op 
de conventionele manier. En dankzij de accuaandrijving ook zeer 
comfortabel, daar u uiterst flexibel kunt werken. Zo wordt zelfs het 
reinigen van ramen plezierig – en uw ramen worden een lichtpunt.

Hebt u het graag compleet? Met de set WV 50 PLUS krijgt u een 
compleet pakket voor totale reiniging. De set bestaat uit een 
Window Vac met accu, een sproeifles met microvezelwisser en de 
krachtige geconcentreerde ruitenreiniger.

Zo werkt het: 

Insproeien  
Bevochtig eerst de ruit met uw 
reinigingsmiddel – bij voorkeur met  
de sproeifles uit de set WV 50 PLUS.

Reinigen  
Vervolgens reinigt u de ruit met de 
microvezelwisser van de WV 50 PLUS  
of gewoon met een spons of doek.

Zuigen  
Als laatste zuigt u het vuile water 
gewoon op met de WV 50 Window Vac 
met accu – klaar! En de omgeving? 
Schoon zonder druppels.

De WV 50 kan nog meer.
Streeploos schoon –  
en niet alleen voor uw ruiten.

Waarom zou u alleen uw ramen streeploze schoonheid gunnen? 
Uiteindelijk is de lichte, compacte WV 50 Window Vac met accu 
ook voor andere gladde oppervlakken in huis de ideale hulp.

Onderhoud in een handomdraai:  
Natte douchecabines zuigt u na 
het douchen snel en moeiteloos 
droog. Kalkaanslag wordt hierdoor 
vermeden. 

Alles, wat van glas is:  
Ook in de woning bewijst de WV 50 
uitstekende diensten.

Snel schoon:  
Ook tegels en spiegels worden met 
de WV 50 spelenderwijs stralend 
schoon en droog.

De WV 50: 

Zicht en schoonheid  

in het hele huis.


