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Потопяема помпа за мръсна вода Karcher SP 7 Dirt Inox 1.645-506.0 - 750W

Потопяема помпа за мръсна вода Karcher SP 7 Dirt Inox 1.645-506.0 - 750W
 - SP 7 Dirt е най-мощната потопяема помпа за мръсна вода на Karcher
- Сензорът за ниво с възможност за настройка стартира SP 7 Dirt Inox при контакт с водата
- При падане на нивото под заложеното помпата се изключва след 15 секунди
- С капацитет от 15.500 l/h тя е перфектна за най-взискателните отводнителни задачи като например големи
градински езера, наводнени мазета или наводнени ями (max 100 mі)
- Частиците може да са с размер до 30 мм
- При опасност от запушване от по-големи частици следва да се включи интегрирания предварителен филтър от
неръждаема стомана за защита на ротора
- С цел удължаване на живота на помпата е вложен познатият от професионалните помпи уплътнителен пръстен
- Опционно гаранцията на помпата може да се удължи на 5 години
- Поплавъчният прекъсвач осигурява допълнителни практични функции: той вклюва и изключва помпата според
нивото на водата, защитава от работа на сухо и може да бъде регулиран във височина
- Освен това поплавъкът може да се фиксира, така че да се изпомпва в ръчен режим до ниво на остатъчната
вода от 35 мм
- Щуцерът Quick Connect осигурява бързо свързване на маркучи 1\", 1 1/4\" и 1 1/2\"
 Параметри: 
- Мощност: 750W 
- Максимална дълбочина на потапяне: 7 м
- Максимална скорост на захранване: 15000 л/ч 
- Максимална височина на работа/налягане: 8 - 0.8 
- Максимален размер на твърдите частици: 30 мм 
- Изходен накрайник: 1 1/4\" 
- Max температура на водата: 35 С
- Дължина и вид на кабела: H05 RN-F 
- Размери(ДхШхВ): 238x287x354 мм
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- Тегло: 6.65 кг
 Гаранция: 5 години, след регистрация
https://www.kaercher.com/bg/serviz-i-informacija/informacija/udlzhavane-na-garancijata/udlzhavane-na-garancijata-za-
pompi.html!
 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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