
VYSAVAČ NA POPEL S INTEGROVANÝM ČIŠTĚNÍM FILTRU
AD 4 PREMIUM



PRODUKTOVÉ INFORMACE

NOVÝ VYSAVAČ NA POPEL                     
AD4 PREMIUM

VYLEPŠENÍ OPROTI MODELŮM
AD3/AD3 PREMIUM
• Nová jednotka s integrovaným čištěním filtru pomocí stisknutí 

tlačítka (technologie čištění filtrů třídy WD) pro dlouhotrvající 
sací výkon → výrazně větší pohlcování popelu než předchozí 
modely

• Filtrační prvek je jednodílný (materiál odolný proti plamenům) 
pro snadnou a bezpečnou manipulaci a pohodlné 
vyprázdnění bez kontaktu s popelovinou

• Nová a mnohem účinnější podlahová hubice (AD 4 Premium)

• Další filtr vycházejícího vzduchu pro nižší emise prachu + 
ErP Označení "A +" díky snížení spotřeby energie (AD 4 
Premium**)

• Další těsnění pro vyšší účinnost vysávání

• Sací hadice s pogumovaným povrchem + pohodlné 

ukládání příslušenství

• Snadná manipulace s nádobou

• Nový design

PM – H&G, září 20172

• Výsledky založené na interních testech.
** Pouze AD 4 Premium má štítek ErP. 



Silný sací výkon

Efektivní technologie motoru s nízkou spotřebou energie 
Díky plně utěsněné konstrukci umožňuje vynikající čistící výkon

i na tvrdém povrchu

Mimořádně silný
a

mimořádně vytrvalý
s dlouhou životností

sacího výkonu
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Kärcher ReBoost 
Technologie čištění filtru

Integrované čištění filtru – po zmáčknutí 

tlačítka oklepu- zajišťuje dlouhotrvající

sací výkon – není nutné ruční čištění

Efektivita – ERP štítek

První Kärcher vysavač na popel s energetickou třídou 
“A+” a výfukovým filtrem pro nižší emise výfukových 

plynů (pouze AD 4 Premium *)

Jeden z nejúčinnějších a 
nejlepších vysavačů na popel  
na světě - potvrzeno štítkem 

ErP
(AD 4 Premium*)

* Pouze AD 4 Premium má štítek ERP,



Vysoký komfort využití
Robustní, kompaktní, dobře
manévrovatelný a lehký přístroj 
s dalším příslušenstvím, které má 
snadné použití a nastavení.

Příslušenství
Pohodlná pozice pro skladování

hadice a příslušenství, tak aby nebyla
prostorově náročná

Uložení kabelů
Snadné uložení kabelů umožňuje
rychlý start a použití

Extrémně 
pohodlný

PRODUKTOVÉ INFORMACE

PM – H&G, září 20174

Nízká hladina hluku
Příjemná hladina hluku

vhodná pro použití doma

Pohodlné čištění
Jednoduché, 
pohodlné a rychlé
čištění bez kontaktu s
nečistotami díky 

revidovanému filtračnímu systému 
(odolný proti plamenu) s kovovým 
hrubým filtrem nečistot a plochým 
skládaným filtrem, který lze odstranit 
v jednom kroku

Kontejnerová rukojeť
Bezproblémové 
vyprázdnění nádoby



Incredibly versatile
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Jeden přístroj pro více
aplikací

Rychlé a bezproblémové čištění krbů 
(zbytků topných pelet + dřevěného uhlí, 
nečistot po grilování atd.) 

Další použití s podlahovou hubicí
(AD 4 Premium*)

Podlahová hubice je vhodná 
pro použití v garážích, dílnách nebo venku, vhodná na hrubé nečistoty 

apod.

Extrémně univerzální
a bezpečný

Celková bezpečnost

Kärcher vysavače popela splňují zvláštní bezpečnostní předpisy 

podle nové normy IEC.
* Pouze AD 4 Premium má štítek ERP, 



AD 4 Premium
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PRODUKTOVÁ DATA

Ostatní

 1.7 m sací hadice

 Sací trubice + nová účinná 
podlahová hubice pro tvrdé 
povrchy

 Čištění filtru stisknutím tlačítka 
oklepu

 Filtrační prvek jako 1díl

 Nárazník + 4kola

*EU

Obj. č. 1.629-731.0

Napětí 220-240 V, 50-60 Hz

EAN 4054278242064

K dispozici Od září 2017

Technická data

Energetický štítek A+, B, B, 

Max. příkon 600 W

Hladina hluku 78 dB (A)

Filtr
filtr hrubých nečistot + plochý 
filtr + přídavný filtr

Délka kabelu 4 m

Hmotnost 6.9 kg

Objem nádoby/materiál 17 l / kov

Rozměry (D+Š+V)
365 x 330 x 565 mm

*. 


