
MV 4 Car kit

Viacúčelový vysávač MV 4 strednej triedy so špeciálnou súpravou pre čistenie automobi-
lov. Energetická efektivita sa snúbi s vysokou sacou silou: Viacúčelový vysávač MV 4 
strednej triedy, ktorý pri spotrebe prúdu okolo 1000 W presviedča silným sacím výkonom 
ako 1600 W vysávač. Vysávač s moderným vzhľadom ponúka robustnú a nárazuvzdornú 
20 l plastovú nádobu a plochý skladaný filter vo filtračnej kazete, ktorý sa dá jednoducho 
vybrať vyklopením úplne bez kontaktu so špinou. Filter sa hodí na mokré a suché vysáva-
nie bez výmeny filtra. Nová sacia hadica a moderná klipová podlahová hubica s 2 gumený-
mi a 2 štetinovými lištami tvoria ideálny tím a zaručujú vždy excelentné čistenie. Odníma-
teľná rúčka umožňuje umiestnenie príslušenstva priamo na sacej hadici. Pri prestávke v 
práci je možné saciu trubicu a podlahovú hubicu dočasne založiť do držiaka. K tomu sa 
pridávajú uzáver "Pull & Push
„,ergonomická rúčka ako aj praktický držiak kábla a príslušenstva na stroji.
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MV 4 Car kit

Objednávacie číslo  1.348-114.0
 4039784977662

Výkon zodpovedá* W 1600
Spotreba prúdu W 1000
Dĺžka kábla m 5
Vnút. priemer príslušenstva mm 35
Materiál nádoby l 20 / Plast
Napätie V 220–240
Hmotnosť kg 7,1
Rozmery (d x š x v) mm 384 × 365 × 526
Sacia hadica m / mm 2,2 / 35
Podlahová hubica na mokré a suché 
vysávanie

 Clips with 2 rubber and 2 brush inserts

Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)  
Štrbinová hubica  
Sacia kefa s mäkkými štetinami  
Filtračné vrecko z netkanej textílie Stück 1
Chránič  
Parkovacia poloha  
Otočný spínač (zap./vyp.)  
Odkladanie príslušenstva na stroji  
       



MV 4 Car kit
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Objednávacie 
číslo

Hubice

Extra dlhá štrbinová hubica (350 
mm)

1 2.863-144.0 Extra dlhá štrbinová hubica na čistenie ťažko prístupných 
miest, napr. štrbín, zárezov, škár ako aj iných úzkych priesto-
rov napr. pri čalúnení, v bočných odkladacích priestoroch v 
aute, medzi stenou a nábytkom.



Hubica na vysávanie auta 2 2.863-145.0 Šikovná hubica pre ľahké a rýchle čistenie áut - od podlahy až 
po kufor. 

Sacia kefa s mäkkými štetinami 3 2.863-147.0 Sacia kefa s extra mäkkými štetinami na šetrné čistenie citli-
vých plôch v aute, ako je napríklad prístrojová doska alebo 
stredová konzola.



Prepínateľná hubica na mokro-su-
ché vysávanie s držiakom

4 2.863-000.0 Prepínateľná hubica na mokro-suché pre optimálne suchých 
aj mokrých hmôt. Pohodlné prepínanie pomocou nožného 
spínača. Hodí sa pre všetky viacúčelové vysávače Kärcher z 
radu Home&Garden.



NOCH NICHT GEPFLEGT -----------
------ >

5 2.863-223.0 

Sacia kefa s tvrdými štetinami 6 2.863-146.0 Sacia kefa na dôkladné čistenie čalúnenia a kobercov v aute. 
Stabilné štetiny ľahko odstránia aj zaschnutú špinu. 

Filtre

Plochý skladaný filter pre MV 4/5/6 7 2.863-005.0 Plochý skladaný filter vhodý na mokré aj suché vysávanie bez 
výmeny filtra. Určený pre viacúčelové vysávače z produktovej 
rady MV 4 až MV 6.



Filtračné vrecká z netkanej textílie 
pre MV 4/5/6

8 2.863-006.0 Extrémne odolné voči pretrhnutiu a s vysokým stupňom za-
chytávania prachu. Výrazne dlhšie vysávanie ako s papierový-
mi filt. vreckami (4 ks). Pre viacúčelové vysávače z produkto-
vej rady MV 4 až MV 6.



Súpravy príslušenstva

NOCH NICHT GEPFLEGT -----------
------ >

9 2.863-225.0 

Súprava na čistenie interiéru auta 10 2.862-128.0 Súprava s rozsiahlym príslušenstvom na každé čistenie v 
aute. Na vysávanie batožinového priestoru, podlahy v aute, 
prístrojovej dosky, sedadiel, bočných odkladacích priestorov, 
koberčekov atď.



11 2.863-221.0 
Súprava pre domácnosť (pre MV) 12 2.863-002.0 Súprava pre domácnosť obsahuje prepínateľnú podlahovú 

hubicu a hubicu na čalúnenie. Praktická súprava sa hodí pre 
všetky viacúčelové vysávače Kärcher z radu Home&Garden.



Odsávacia súprava pre elektronára-
die, priemer 35

13 2.863-112.0 Flexibilná sacia hadica (1m) vrátane adaptéra pre pripojenie 
na výfukové hrdlo elektronáradia (napr. dierovacia píla, vŕtač-
ka, hoblík atď.). Pre čistú prácu domácich kutilov.



Špeciálne použitie

Filter na popol/hrubú špinu Basic 14 2.863-139.0 Filter na hrubú špinu a popol na čistenie krbov, kachľových 
pecí, grilu, saunových pecí a pod. - vhodný aj na odstraňova-
nie veľkých nečistôt.



Filter na popol/hrubú špinu Pre-
mium

15 2.863-161.0 Filter na hrubú špinu a popol vo vyhotovení Premium s jem-
ným filtrom na čistenie krbov, kachľových pecí, grilu, sauno-
vých pecí a pod. - vhodný aj na odstraňovanie veľkých nečis-
tôt.



Predĺženie sacej hadice 3,5 m 16 2.863-001.0 3,5 m dlhé predĺženie sacej hadice sa hodí na všetky viaúče-
lové vysávače Kärcher z radu Home&Garden. Postará sa o 
väčší akčný rádius a viac pohodlia pri vysávaní.



Predlžovacia sacia trubica, priemer 
35

17 2.863-148.0 Praktická predlžovacia sacia trubica pre väčší akčný rádius. 
Predĺženie sacej trubice sa obzvlášť odporúča na čistenie 
ťažko dosiahnuteľných miest, ako sú napr. vysoké stropy.



              


