
OC 3
De Kärcher drukreiniger OC 3 met lithium-ion accu en 4L watertank voor mobiel gebruik. Een-

voudig te vervoeren en op te bergen. Met vlakstraal voor gevoelige oppervlakken.
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 Compact machine-design

 Handige opberging van de spiraalslang en het spuitpistool onder de 

afneembare watertank.

 Eenvoudig te verplaatsen, met plaatsbesparende opberging.

 Geïntegreerde lithium-ion batterij

 Mobiele reiniging onafhankelijk van een stroombron.

 Lange looptijd van de batterij, waardoor het toestel verschillende 

keren kan worden gebruikt voordat de batterijen terug moeten wor-

den opgeladen. Het LED-lichtje geeft aan wanneer de batterijstatus 

laag is.

 Efficiënte, maar toch zachte lage druk

 Een lage druk biedt tegelijkertijd het voordeel van zowel een 

efficiënte als een zachte reiniging.

 De standaard sproeier met vlakstraal zorgt ervoor dat de reinigingsp-

restatie zichtbaar is. De conische sproeikop kan gebruikt worden 

voor een nog gevoeligere reiniging, van bijvoorbeeld de poten van 

uw hond. Een breed aanbod aan accessoires

 De verschillende toepassingen kunnen worden uitgebreid en geper-

fectioneerd dankzij de talrijke accessoires.

 Zowel een Adventure Box, Bike Box en Pet Box, als een praktische 

opbergbox, zijn verkrijgbaar en kunnen op het toestel worden 

gemonteerd. Alle accessoires zijn ook apart verkrijgbaar.
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

OC 3

 Zeer compact, makkelijk te dragen en makkelijk op te bergen reini-
gingstoestel

 Mobiele, onafhankelijke reiniging dankzij de geïntegreerde batterij en 
de afneembare watertank

Technische gegevens
Bestelnr.  1.680-015.0

EAN Code  4054278636207

Drukbereik  Lage druk

Wateropbrengst l/min max. 2

Batterij type  Lithium-Ion batterij

Looptijd van de batterij min 15

Laadtijd van de batterij min 180

Gewicht zonder toebehoren kg 2,23

Afmetingen (l x b x h) mm 277 × 234 × 201

Uitrusting
Inhoud watertank l 4

Lithium-Ion batterij  
Spiraalslang m 2,8

Vlakstraalsproeier  
Filter voor het toestel  
Kabel voor batterijlader  
Geïntegreerde water fijnfilter  
Adapter tuinslang 3/4"  
  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Prijs Beschrijving

Mobile Outdoor Cleaner

Auto adapter 1 2.643-876.0 Nooit zonder vermogen vallen onderweg: Met de auto-adap-
ter kunt u de Mobile Outdoor Cleaner ook handig bedienen 
via de batterij van de wagen.



Adventure Box 2 2.643-857.0 Met de Adventure accessoire-box, kan uw outdoor uitrusting 
eenvoudig worden gereinigd op eender welke plaats, dankzij 
de optimaal aangepaste accessoires. Perfect voor iedereen 
die regelmatig op pad is.



Bike Box 3 2.643-858.0 Bike accessoire-box met optimaal aangepaste accessoires 
voor de reinging van uw fiets en fietsuitrusting.



Pet Box 4 2.643-859.0 Ideaal voor de zachte reiniging van de vacht van uw huis-
dier: de Pet accessoire-box met optimaal aangepaste acces-
soires.



Universele borstel 5 2.643-870.0 De universele borstel voor een optimale borstelreiniging. 
Deze wordt op het spuitpistool van de drukreiniger gemon-
teerd, verwijdert hardnekkig vuil en beschermt de delicate 
onderdelen.



Zuigslang 6 2.643-871.0 De aanzuigslang voor een mobiele reiniging wordt op de 
drukreiniger gemonteerd en maakt zo het gebruik van water 
uit alternatieve bronnen, zoals een waterput of een kan 
mogelijk.



Puntstraalsproeier 7 2.644-125.0 De puntstraalsproeier reinigt details, smalle spleten en 
hardnekkig vuil. Hij is aangepast aan het spuitpistool van de 
drukreiniger en produceert een krachtige dunne straal.



Microvezeldoek 8 2.643-872.0 Met de hoogkwalitatieve fleece microvezel doek, kan u het 
gereinigde object afdrogen voordat u het opbergt.



Conische sproeikop 9 2.643-875.0 Maak uw huisdier snel en gemakkelijk schoon met conische 
sproeikop. Deze kan op het spuitpistool van de drukreiniger 
gemonteerd worden en produceert een zachte douchestraal.



Handdoek voor huisdieren 10 2.643-873.0 Speciale microvezel handdoek om uw hond af te drogen. 
Deze absorbeert een grote hoeveelheid water en verwijdert 
onaangename geurtjes.



Pet Borstel 11 2.643-874.0 Voor het grondig borstelen van de vacht van uw huisdier: de 
petborstel verwijdert zelfs hardnekkig vuil uit de vacht.



Spatbescherming OC 3 12 2.644-169.0 De transparante spatbescherming voor de Mobile Outdoor 
Cleaner beschermt gebruikers en hun omgeving tegen spat-
water en is gemakkelijk op te bergen door hem samen te 
vouwen (in vier stappen).



  Beschikbaar toebehoren     


