
WD 3 S V-17/4/20
WD 3 S V-17/4/20 este deopotrivă puternic și eficient, cu recipientul său de 17 l din oțel inoxidabil, filtru cu cartuș, cablu de 4 m,

furtun de aspirare de 2 m și depozitare compactă.

Cod de comandă 1.628-135.0

■   Design compact și depozitarea accesoriilor, inclusiv depozitarea furtunului pe capacul aparatului
■   Sac filtrant din fleece
■   Funcție de suflare

Date tehnice

Cod EAN 4054278656106

Consumul de energie W 1000

Capacitate containerului l 17

Material container Oțel inoxidabil

Culoarea
Capacul aparatului galben / Bara
de protecție a aparatului galben

Cablu de racordare m 4

Accesorii standard mm 35

Tipul de curent V / Hz 220 – 240 / 50 – 60

Greutatea fără accesorii kg 4,8

Greutate cu ambalaj kg 7

Dimensiuni (L × l × H) mm 353 × 328 × 493

Dotare

Furtun de aspirare m 2 / Cu maner curbat / Plastic

Mâner detașabil 

Țevi de aspirare
Pieces × m
/ mm

2 × 0,5 / 35 / Plastic

Duză de pardoseală umed/uscată Clips

Duză pentru spatii înguste 

Sac filtrant din fleece Pieces 1

Filtru tip cartus Dintr-o singură bucată

Comutator rotativ Pornit/Oprit 

Funcție de suflare 
Poziția intermediară de parcare a
mânerului pe capul aparatului



Depozitarea furtunului de aspirare
pe capul aparatului



Depozitarea accesoriilor
suplimentare pe capul aparatului



Compartiment de depozitare a
pieselor mici



Mâner pliabil 

Cârlig pentru cablu 

Poziție de parcare 

Păstrare accesoriilor pe aparat 

Bară de protecție 

Role de directie Pieces 4

 Inclus in pachetul de livrare.     
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Filtru cu cartuș dintr-o singură bucată

■ Pentru aspirarea uscată și umedă fără înlocuirea

suplimentară a filtrului.

■ Instalare și îndepărtare simplă a filtrului prin

rotire, fără dispozitiv de blocare suplimentar.

Depozitare practică pentru cablu și
accesorii

■ Depozitarea accesoriilor într-un mod care

economisește spațiu, sigur și ușor accesibil.

■ Cablul de alimentare poate fi depozitat în

siguranță cu ajutorul suportului de cablu integrat.

Depozitarea furtunului de aspirare pe
capul aparatului

■ Furtunul de aspirare poate fi depozitat într-un

mod care economisește spațiu, fixându-l pe

capacul aparatului

■ Mecanisme de fixare intuitive pentru utilizatorii

stângaci și dreptaci.
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Cod de
comandă

ASPIRATOARE

Filtre

Filtru cartuș WD/SE 1 2.863-303.0 

Saci filtranti din fleece pentru WD 2/3 2 2.863-314.0 

Seturi accesorii

Set perii auto 3 2.863-221.0 Kitul de perii pentru aspirare curata excelent interiorul masinii, de la bord la presurile pentru
picioare si suprafetele tapitate. Pentru toate aspiratoarele multifunctionale pentru uz casnic.



Kit pentru casa 4 2.863-002.0 Kitul Home WD include o duza de aspirare uscata care poate fi schimbata si o duza pentru tapiterie.
Setul de accesorii practice este adecvat pentru toate aspiratoarele multifunctionale Karcher pentru
uz casnic.



Set de aspirare pentru unelte electrice 5 2.863-112.0 Furtun de aspirare flexibil (1m) inclusiv adaptor pentru conexiunea de clipurilor uletelor electrice
de evacuare a aerului (de exemplu ferastrau mecanic, rectificator, masina de gaurit, rindea, etc.).
Pentru curatenie.



Set accesorii pentru curățarea interiorului
autoturismului

6 2.863-304.0 De la spațiul pentru picioare și scaune până la portbagajul mașinii: setul special de accesorii pentru
aspiratoarele umede și uscate Kärcher Home & Garden asigură o curățare continuă a interiorului
autoturismului.



Duze

Duza de aspirare umeda si uscata comutabila
cu varf de stationare integrat

7 2.863-000.0 Duza de aspirare umeda si uscata care poate fi inlocuita pentru aspirarea perfecta a murdariei.
Adaptare usoara la murdaria umeda sau uscata folosing comutatorul de picior. Pentru toate
aspiratoarele universale Casa si gradina.



Duză lunga de aspirare a spatiilor inguste.
Pentru aspiratoare din gama WD

8 2.863-306.0 Duză extra-lungă complet revizuită pentru spatii inguste. Ideală pentru locuri greu accesibile din
mașină (de exemplu, zone de îmbinare). Potrivită pentru toate aspiratoarele multifuncționale
Kärcher Home & Garden.



Duza auto pentru aspiratoarele WD 9 2.863-316.0 Aspirare rapidă, fără efort: Cu ajutorul duzei pentru autoturisme, puteți curăța suprafețele textile
din mașină și din casa în mod convenabil și temeinic.



Aplicatii speciale

Adaptor aspirare praf la găurire 10 2.863-234.0 Noul accesoriu pentru aspiratoarele noastre multifuncționale WD 2-6 permite realizarea de găuri în
siguranță și fără praf în suprafețele convenționale de perete și tavan. Praful de găurire este aspirat
direct din gaura realizată.



Furtun prelungitor de 3,5 m, pentru
aspiratoare WD

11 2.863-305.0 Furtunul prelungitor cu lungimea de 3,5 m este potrivit pentru toate aspiratoarele multifuncționale
Kärcher din gama Home & Garden și asigură o rază de miscare mai mare.



Tub aspirator de prelungie pentru aspiratoare
WD

12 2.863-308.0 Tubul prelungitor de aspirare, pentru o rază mai mare de operare. Extinderea tubului de aspirare
este recomandată în special pentru aplicații în zone greu accesibile, cum ar fi tavanele înalte.



VACUUMS

Filter

Starter Kit Aspiratori Solidi Liquidi WD2 e
WD3: Sacchetti Filtro in vello + Filtro a
cartuccia *IT

13 9.546-122.0 

 Inclus in pachetul de livrare.      Accesorii disponibile optional.     

ACCESORII PENTRU WD 3 S V-17/4/20
1.628-135.0

W
D

 3
 S

 V
-1

7
/4

/2
0

, 1
.6

2
8

-1
3

5
.0

, 2
0

2
2

-0
9

-2
6

1 2, 13 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12


