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Hygiënisch en moeiteloos reinigen? Op Kärcher kan je
rekenen!

Slimme must-have toestellen voor de
lenteschoonmaak
Wilrijk, maart 2021 – De afgelopen maanden werden kasten,
zolders en kelders massaal opgeruimd. Nu de lente voor de deur
staat, beginnen veel mensen ook aan de traditionele grote
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schoonmaak. Een frisse start voor huis én hoofd ... Met Kärcher
pak je elke poetsklus slim en vol vertrouwen aan. Innovatie,
hygiëne en gebruiksgemak staan in dit familiebedrijf altijd centraal.
Mooi bewijs daarvan zijn de nieuwste toestellen voor binnen en
buiten, die niet alleen indruk maken met hun uitstekende
reinigingsprestaties maar ook met hun ingenieuze features.

Hightech hogedrukreinigers met app-ondersteuning
Beginnen doen we buiten, want de Smart Control en Power
Control hogedrukreinigers van Kärcher zorgen voor een echte
revolutie op de markt. Deze gloednieuwe toestellen zijn niet alleen
uitgerust met een slimme app-verbinding, ook het design en de
uitrusting kregen een stevige upgrade. Maar laten we het toch
vooral over die ingenieuze app-ondersteuning hebben ... Hulp bij
het instellen van je toestel, handige tips over de schoonmaakklus,
leuke voor- en na foto’s die je ook op social media kunt delen, ...
de Kärcher Home & Garden-app kan het allemaal!

Reinig als een expert met de Home & Garden-app
Alle hogedrukreinigers uit de nieuwe Power Control-serie
beschikken over de basisfuncties van de app. Bij de topmodellen
uit het Smart Control-assortiment gaat de connectiviteit nog een
stap verder: met behulp van een permanente Bluetooth-verbinding
tussen app en hogedrukreiniger worden de juiste instellingen
automatisch naar het toestel gestuurd. Zo opent zich een nieuwe
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wereld aan mogelijkheden. Nadat je bijvoorbeeld het te reinigen
object hebt geselecteerd in de app, wordt de juiste drukinstelling
met één druk op de knop doorgestuurd naar de hogedrukreiniger.
Hardnekkig vuil? De Smart Control-modellen zijn uitgerust met
een Boost-modus die de waterdruk kortstondig verhoogt voor
sterke vervuiling. Slimme uitrustingsdetails, zoals het Smart
Control-spuitpistool, de 3-in-1 Multi Jet-spuitlans en het Plug ‘n’
Clean-reinigingsmiddelensysteem, maken het Smart Controlplaatje compleet.

Power Control en Smart Control van Kärcher: de allereerste slimme
hogedrukreinigers op de markt.

Fiets, velg of stenen vloer: de Home & Garden-app geeft tips voor het
juiste gebruik van de Kärcher Power Control en Smart Control
hogedrukreinigers.

Ergonomische stoomkrachtpatser voor extra hygiëne
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Wie binnen grondig aan de slag wil, moet zeker de nieuwe SC 2
Upright EasyFix uitproberen. Met deze rechtopstaande stoommop
verwijder je zelfs het hardnekkigste vuil van alle afgedichte harde
vloeren, zonder je te bukken. Bij juist gebruik elimineert het
apparaat tot 99,999% van de coronavirussen* en 99,99% van alle
gangbare huishoudelijke bacteriën** - en dit zonder chemicaliën.
De stoomreiniger warmt in een handomdraai op (30 seconden) en
is uitgerust met een afneembare watertank die op elk moment te
vullen is. Zo hoef je je schoonmaakklus nooit te onderbreken.
Bovendien wordt kalkaanslag automatisch uit het water verwijderd
dankzij het geïntegreerde ontkalkingspatroon. De efficiënte
lamellentechnologie in het EasyFix-vloermondstuk verdeelt de
stoom gelijkmatig en zorgt voor erg grondige reinigingsresultaten.
Dankzij het slanke ontwerp en het 270° draaibare scharnier is de
SC 2 Upright bijzonder wendbaar en makkelijk te hanteren. De leddisplay op de ergonomische handgreep, die het geselecteerde
stoomniveau aangeeft, krijg je er extra bovenop.

Met de SC 2 Upright EasyFix van Kärcher reinig je alle afgedichte harde
vloeren snel en hygiënisch, zonder gebruik te maken van chemicaliën.
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Dankzij het 270° draaibare scharnier reinigt de SC 2 Upright EasyFix
ook moeilijk bereikbare plaatsen.

Veelzijdige lichtgewicht handstofzuiger zonder snoer
Andere opvallende nieuwkomer bij Kärcher is de VC 4s Cordless,
een draadloze handstofzuiger op batterijen met een looptijd van
maximaal 60 minuten in Eco-modus. Zo maak je zelfs het grootste
huis of appartement moeiteloos in één keer schoon, zonder
onderbreking en zonder over snoeren te struikelen. Dit stille
lichtgewicht van amper 1,25 kg is extreem wendbaar dankzij het
flexibele mondstuk dat tot 180° kan worden gedraaid. Zo verwijder
je moeiteloos alle los vuil. Bovendien kan je via de ergonomische
handgreep de Power Boost-modus activeren die ook hardnekkig
vuil betrouwbaar verwijdert. Zit de container vol? In één simpele
beweging maak je hem leeg, zonder dat je handen in aanraking
komen met het vuil. Last but not least kan je dankzij het standalone laadstation de VC 4s Cordless samen met de accessoires
opbergen zonder dat er veel ruimte wordt ingenomen.

De lichtgewicht handstofzuiger op batterijen VC 4s Cordless van
Kärcher is extreem wendbaar en verwijdert moeiteloos alle los vuil.
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Dankzij de looptijd van maximaal 60 minuten in Eco-modus kan je met
de VC 4s Cordless zelfs grote woningen volledig stofzuigen, zonder
onderbreking.

* Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30
seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomreinigers, 99,999% van
de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het
Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, huishoudelijke
oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus).

** Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle
gebruikelijke, huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke
oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau
(test-ziektekiem: Enterococcus hirae).

