
SE 4001
Υγιεινή καθαριότητα σε πατώματα, χαλιά, μοκέτες και σαλόνια. Μπορεί επίσης να χρησιμο-
ποιηθεί σαν σκούπα υγρών και στερεών.
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 Τεχνολογία ακροφυσίου Kärcher

 Οι καθαρισμένες επιφάνειες στεγνώνουν κατά 50% γρηγορότερα

 Αφαιρούμενο δοχείο καθαρού νερού

 Εύκολη πλήρωση και άδειασμα χωρίς να χρειαστεί να ανοιχτεί το 
μηχάνημα

 Αντικραδασμικό και διαφανές δοχείο

 Λαβή μεταφοράς 3 σε 1

 Άνετη μεταφορά, άνετο άνοιγμα, κλείσιμο και άδειασμα του δοχείου

 Άγκιστρο καλωδίου

 Πρακτική αποθήκευση καλωδίου
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SE 4001

 Μεγάλο αποσπώμενο δοχείο φρέσκου νερού
 Τεχνολογία ακροφυσίου Kärcher: μειώνει το χρόνο στεγνώματος κατά 

50%
 Ισχυρό πλαστικό δοχείο

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.081-130.0

 4039784254138
Ποσότητα αέρα l/s 70
Αναρρόφηση mbar / kPa 210 / 21
Ισχύς αντλίας W max. 40
Στρόβιλο ισχύος εισόδου / αντλία W 1400 / 40
Πλάτος εργασίας mm 230
Κάδος καθαρού/ ακάθαρτου νερού l 4 / 4
Πλάτος εξαρτημάτων mm 35
Τρέχων τύπος V / Hz 220 – 240 / 50 – 60
Όγκος ψεκασμού l/min 1
Πίεση ψεκασμού bar 1
Καλώδιο ρεύματος m 7,5
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 7,8
Διαστάσεις (L × W × H) mm 441 × 386 × 480

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας πλύσης - από-
πλυσης

m 2 Άνετη χειρολαβή 3 σε 1  

Σωλήνες πλύσης- απόπλυσης Τεμάχιο(α) / 
m

2 × 0,5 / Πλαστικό Αποθήκευση αξεσουάρ πάνω στη 
συσκευή

 

Εξάρτημα πλύσης-απόπλυσης με 
αντάπτορα για σκληρά δάπεδα

  Θήκη για τα εξαρτήματα  

Ακροφύσιο ξηρής και υγρής αναρρό-
φησης

 Clips

Ακροφύσιο ξηρής αναρρόφησης  Clips
Ακροφύσιο γωνιών  normal
Ακροφύσιο ταπετσαρίας  
Φίλτρο αφρού  
Προϊόντα καθαρισμού ml Χημικό καθαριστικό χαλιών RM 519 

100
Φλις σακούλα φίλτρου Τεμάχιο(α) 1
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



SE 4001
1.081-130.0
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Φίλτρο

Φίλτρο φυσίγγιο για WD/SE 1 2.863-303.0 1 Τεμάχιο(α) Το φίλτρο φυσιγγίου καθιστά δυνατή την αναρρόφηση με 
ηλεκτρική σκούπα χωρίς να απαιτείται επιπλέον αλλαγή φίλ-
τρου. Είναι κατάλληλη για μοντέλα όπως οι σκούπες υγρής και 
ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, KWD 
1–KWD 3 και οι μηχανές πλύσης - απόπλυσης υφασμάτινων 
επιφανειών SE 4001 και SE 4002.



Σακούλες φίλτρου fleece WD 2/3 4 
τμχ

2 2.863-314.0 4 Τεμάχιο(α) Οι εξαιρετικά ανθεκτικές στο σκίσιμο σακούλες φίλτρου fleece 
έχουν αναπτυχθεί ειδικά για τις ηλεκτρικές σκούπες υγρής και 
ξηρής αναρρόφησης της Kärcher WD 2 Plus, WD 3, WD 3 
Battery και KWD 1-KWD 3 καθώς και για τις μηχανές καθαρι-
σμού υφασμάτινων επιφανειών SE 4001/SE 4002.



Σετ εξαρτημάτων

Κιτ οικιακών εργασιών για σκούπες 3 2.863-002.0 2 -τμήμα Το πρακτικό κιτ οικιακών εργασιών είναι κατάλληλο για όλες 
τις σκούπες αναρρόφησης πολλαπλών εφαρμογών WD της 
Kärcher και αποτελεί το ιδανικό εξάρτημα για την ολοκλήρωση 
των καθημερινών εργασιών καθαρισμού στο εσωτερικό του 
σπιτιού.



Ακροφύσια

Ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρ-
ρόφησης

4 2.863-000.0 1 Τεμάχιο(α) Μεταστρέψιμο ακροφύσιο υγρής και ξηρής αναρρόφησης για 
τέλεια αναρρόφηση ρύπων. Εύκολη προσαρμογή σε υγρούς ή 
ξηρούς ρύπους με τον διακόπτη ποδιού. Για όλες τις σκούπες 
αναρρόφησης πολλαπλών χρήσεων Kärcher από τη σειρά 
Home & Garden.



Εξάρτημα για καθαρισμό αυτοκινή-
του

5 2.863-145.0 1 Τεμάχιο(α) Για γρήγορο καθαρισμό των καθισμάτων, του χώρου απο-
σκευών και του δαπέδου του οχήματος. 

Εξάρτημα χειρός 6 2.885-018.0 1 Τεμάχιο(α) Ακροφύσιο χειρός για ηλεκτρικές σκούπες υγρής αναρρόφη-
σης. Ιδανικό για βαθύ καθαρισμό της ταπετσαρίας και των 
καθισμάτων του αυτοκινήτου.



Ακροφύσιο για εσοχές 7 2.863-306.0 1 Τεμάχιο(α) Πλήρως επανασχεδιασμένο ακροφύσιο πολύ μεγάλου μήκους 
για εσοχές. Ιδανικό για δυσπρόσιτα σημεία μέσα στο αυτοκίνη-
το (π.χ. χαραμάδες και εσοχές. Κατάλληλο για όλες τις σκού-
πεςWD της Kärcher.



  Διαθέσιμα εξαρτήματα     


