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НҮД 
ГЯЛБАМ

АГУУЛГА

  6 VC 5 Cordless*EU - Утасгүй тоос  
 сорогч
  8  RC 3*EU II - Робот тоос сорогч
10  FC 7 Cordless - Утасгүй шал угаагч
12 KB 5*EU - Цахилгаан шүүр 
14 FC 3 Cordless - Утасгүй шал угаагч
16  FC 5*EU - Шал угаагч
18 FC 5 Premium(white) *EU - Шал  
 угаагч
20 FC 5*Cordless*EU - Утасгүй шал  
 угаагч
22 SE 4001 - Тоос сорогч, хивс угаагч
24 SE 5.100*EU - Тоос сорогч, хивс   
 угаагч 
26 DS 6*EU - Усан шүүлтүүртэй тоос  
 сорогч
28 VC 2 (ERP)*EU-I - Тоос сорогч
30 VC 3*EU-I - Тоос сорогч
32 S 650 2in1 - Түрдэг шүүр
34 Submersible pump box *EU -  
 Шумбагч насос
36 WD 1 Compact battery set*EU-II -  
 Утасгүй, хуурай нойтон тоос сорогч
38 WV 5 Plus N Non Stop Cleaning  
 kit*EU - Цонх цэвэрлэгч
40 SC 2 EasyFix (yellow)*EU - Уураар  
 цэвэрлэгч
42 K 2 Basic*EU - Өндөр даралтаар ус 
 шүршигч
44 SC 4 EasyFix Iron (yellow)*EU -   
 Уурын индүүтэй уураар цэвэрлэгч
46 AF 100 - Агаар цэвэршүүлэгч 
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VC 5 Cordless *EU - Утасгүй тоос сорогч
Батарейны хүчдэл: 18 Вольт

Цэвэрлэх талбай: 150 м²

Цэнэглэх хугацаа: 3 цаг

Ажиллах хугацаа: 10-40 мин

Барааны дугаар: 1.349-300.0

Орон зайн хэмнэлт

Эвхэгддэг, авсаархан хэлбэр 
нь бага зай эзлэх ба шүүгээ 
тавиур гэх мэт газруудад 
хадгалах боломжтой.

Хөдөлгөөний эрх чөлөө

Босоо загвартай тул тоос 
соруулахад нэн тохиромжтой.  
Уян хатан хөдөлгөөнтэй. Өндрийг 
тохируулж болдог.

Lithium-ion батарей

Удаан эдэлгээтэй, олон 
дахин цэнэглэгдэх хүчирхэг 
батарей.    

Шилдэг гүйцэтгэл

Авсаархан хийцтэй 
хэрэглээг хялбаршуулсан 
тоос сорогч.

Шүүлтүүртэй хогийн сав

Хогийн сав нь давхар 
шүүлтүүртэй ба хогийг 
асгаж цэвэрлэхэд хялбар.

Том тоос сорогчтой адил 
ажиллагаатай

Овор багатай ч соролт 
сайтай, машины суудал, 
буйдан зэрэг зөөлөн 
гадаргууг нэмэлт хошуугаар  
цэвэрлэнэ.

Соронзон туслах

Ашиглаагүй үед босоогоор 
байрлуулах зориулалттай 
их бие нь  хошуутай 
соронзоор холбогдоно. 

WITH
LI-ION

BATTERY
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VC 5 Cordless *EU - Утасгүй тоос сорогч 1

2 2

433

1 3

2 4

Хадгалалт

Тоос сорогч нь овор багатай тул хэвтээ  
болон босоо байрлалд хадгална.

Шүүлтүүртэй хогийн сав

Давхар шүүлтүүрийн систем нь агаарт 
тоос тоосонцор тархахаас хамгаална.

Өндөр намын тохиргоо

Эвхэгдэж, сунадаг нь цэвэрлэх болон 
хадгалах ажиллагааг хялбаршуулсан.

Уян хатан 

Тавилгын доогуур болон хүрэхэд хэцүү 
хэсгүүдэд саадгүй хүрч цэвэрлэнэ.
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RC 3 *EU-II - Робот тоос сорогч
Цэвэрлэх талбай: 160 м²

Ажиллах хугацаа: 90-120 мин

Хогийн сав: 350 мл

Дуу чимээ: 71 Дб (А)

Барааны дугаар: 1.198-203.0

Дэвшилтэт технологи

Орчин үеийн ухаалаг, автомат 
ажиллагаатай  Robo Cleaner таны 
ажлыг хөнгөвчилж, хог шүүрдэхээс 
чөлөөлнө.

Ухаалаг утасны апп-р зайнаас удирдан 
ажиллуулахаас гадна гэрийн зай 
талбайг өөрөө тооцоолон цэвэрлэх 
чадвартай.

Лазер камертай тул орчноо төгс 
мэдэрнэ. Шат болон өндрөөс 
унахгүй. 

Хатуу, зөөлөн аль ч гадаргууг 
цэвэрлэнэ.

Цэнэглэгч суурь нь батарей цэнэглэхээс 
гадна цэвэрлэгээ хийж дуусаад байрлах 
зориулалттай.

2004 онд дэлхийн анхны робот тоос сорогчийг КARCHER үйлдвэрлэсэн байдаг.
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Ухаалаг систем

Цэвэрлэгээг хүний оролцоогүй бие  
даан хийнэ.

Ухаалаг хяналтын системтэй

Ухаалаг утасны апп-р дамжуулан 
цэвэрлэх талбайн хэмжээ, өдрүүдийг 
тохируулах боломжтой.

Хос сойзны системтэй

Үндсэн болон хажуугийн нэмэлт 
сойзоор тоос шороог бүрэн гүйцэд хамж 
цэвэрлэнэ.
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FC 7 Cordless - Утасгүй шал угаагч 
Цэвэрлэх талбай: 135 м²

Ажиллах хугацаа: 45 мин

Цэвэр усны сав: 400 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.3 кг

Барааны дугаар: 1.055-730.0

Бохир усны сав

Өнхрүүшинд наалдсан хогийг бохир 
усны зориулалтын саванд хийнэ.

Зайны ажиллагаа

Хүчтэй 25.2 Вольт батарей 
нь бүрэн цэнэгээр 45 мин 
хүртэлх хугацаанд ажиллана.

Суурь

Өөрийн хос дугуйнууд 
дээрээ тогтвортой 
зогсдог.

Автоматаар норгоно

Өнхрүүшийг цэвэр усаар 
тасралтгүй норгоно.

Усны түвшинг хянана

Цэвэр ус дуусч байгаа болон 
бохир усны сав дүүрсэн 
эсэхийг мэдэгдэнэ.

Хэрэглэхэд хялбар загвартай

Өнхрүүшийн эргэлтийн хурд болон өндөр 
намыг тохируулж болно.

Төгс цэвэрлэгээ

Булан, тохой бүрт хүрч цэвэрлэнэ. 
Цэвэрлэх, угаах, өнгөлөх 
үйлдлүүдийг  зэрэг хийнэ.

Босоо загвартай

Босоо загвар нь цэвэрлэгээгүй үед юм 
түшүүлэхгүй байрлахад зориулагдсан.

Уян хатан хөдөлгөөнтэй

Тавилга, ширээ, сандал доогуур 
чөлөөтөй хүрнэ.

Цэвэрлэх хугацааг 
50% багасгана

Тоос соруулах, шал угаах 
үйлдлийг нэгэн зэрэг 
гүйцэтгэнэ.
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Өөрийгөө цэвэрлэдэг

Цэвэрлэгээний явцад өнхрүүшийг цэвэр 
усаар чийгшүүлж бохироос нь салгана.

Хүч шаардахгүй

Хөнгөн авсаархан тул цэвэрлэгээ хийхэд 
хүч шаардахгүй.

Цэвэрч өнхрүүш

Өөрийгөө цэвэрлэдэг тул байнга 
цэвэрхэн байна. Өнхрүүшийг угаалгын 
машинд 60°С хүртэлх температурт угааж 
болно.

Шалыг хурдан хатаана

Чийгтэй цэвэрлэгээ хэдий ч гадаргуу 
богино хугацаанд хатна.

Дэвшилтэт технологитой

Уламжлалт цэвэрлэгээний адил 
бохирдолтой хутгалдахгүй.

5

43

1 2

3
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KB 5 *EU - Цахилгаан шүүр
Ажиллах хугацаа: 10-30 мин

Сойзны өргөн: 210 мм

Савны багтаамж: 370 мл

Батарейны хүчдэл: 3.7 Вольт

Барааны дугаар: 1.258-000.0

Автомат унтраалга

Бариулын урагшлах, хойшлох
хөдөлгөөнөөр асаах унтраах 
үйлдлийг хийнэ.

Зориулалт

Хивс болон бүх 
төрлийн шаланд.

Цэвэрлэх систем

Сойзны эргэлтээр 
нарийн ширхэгтэй тоос 
шороог цэвэрлэнэ.

Хогийн сав

Хогийн цаасан уутгүй, 
салдаг хуванцар 
савтай.

Уян хатан холболт

Шат, сандал, тавилга доогуур, 
хэрэглэхэд тохиромжтой уян 
хатан хөдөлгөөнтэй. Ердийн 
тоос сорогчтой харьцуулахад 
хялбар ажиллагаатай.

Lithium-ion батарей 

Бүрэн цэнэгээр 30 минут 
хүртэлх хугацаанд  
ажиллана.
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Гадаргуу
Бүх төрлийн тэгш гадаргуунд 
илүү тохиромжтой.

Хэрэглээ
Цахилгаан шүүр нь урт 
иштэй тул бөхийж тонгойх 
шаардлагагүй, нуруунд 
ачаалал өгөхгүй.

Цэвэрч байдал
Шүүрийг хэрэглэснээр 
тоос шороо бужигнахгүй.

1 2 3 4

Цэвэрлэх процесс

Бүх төрлийн гадаргуутай  шалан дээрх 
хогийг автоматаар шүүрдэнэ.
Тухайн хогийг шууд хамах шинэлэг 
технологиор бүтээгдсэн.

Автомат асаах/унтраах үйлдэлтэй

Асаах, унтраах үйлдэл нь хялбар.
Оновчтой, хурдан ажиллагаатай.

Хог хаягдлыг зайлуулахад хялбар, 
хурдан

Хогийн  савыг цэвэрлэхэд хялбараас 
гадна, гараар тоос шороонд хүрэхгүй 
байхаар хийгдсэн.

Уян хатан ажиллагаатай бариултай

Уян хатан хөдөлгөөнтэй бариул нь 
тавилга, шат гэх мэт өнцөг, булан бүрийг 
шүүрдэнэ.
Богино зайд, жижиг талбайд эргэлт хийх 
чадвартай.

1

2

3

4
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FC 3 Cordless - Утасгүй шал угаагч
Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Ажиллах хугацаа: 20 мин

Цэвэр усны сав: 360 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 2.4 кг

Барааны дугаар: 1.055-300.0

Хос өнхрүүш

Хуурай болон нойтон 
хогийг цэвэрлэхэд 
зориулагдсан.

2 усны сав

Цэвэр, бохир усны савтай. Цэвэр 
усны сав нь өнхрүүшийг байнга 
чийгтэй байлгахад зориулагдсан.

Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах 
тусгай суурьтай.

Бодис

Цэвэрлэгээний шингэн 
бодистой.  /30 мл/
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Хатсан болон шингэн бохирдлыг  
цэвэрлэнэ

Хогийн шүүр, шал угаагч зэргийг 
хэрэглэхгүй, нэг үйлдлээр бүгдийг 
хийдэг давуу талтай.

Цэвэрлэх, өнгөлөх чадвар

Уламжлалт шал угаах хэрэгсэлтэй 
харьцуулахад гадаргууг 20%-р илүү  
өнгөлнө.

Уян холбоос бүхий хошуу

Тавилга доогуур хялбар орж саадыг 
тойрно.
Хөнгөн учраас өргөх, чөлөөтэй 
хөдөлгөхөд хялбар.

Lithium-ion батарей 

Цахилгааны утасгүй тул зөөвөрлөхөд 
авсаархан.
LED дэлгэц нь батарейны цэнэгийг 
харуулна.

1

1

2

3

4

2 3 4
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FC 5 *EU - Шал угаагч
Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Цахилгаан зарцуулалт: 460 Ватт

Цэвэр усны сав: 400  мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.6 кг

Барааны дугаар: 1.055-400.0

Хос өнхрүүш

Хуурай болон нойтон 
хогийг цэвэрлэхэд 
зориулагдсан 
өнхрүүш нь өөрийгөө 
цэвэрлэнэ.

Тоос шороо, жижиг үйрмэг, гэрийн 
тэжээвэр амьтны үсийг бүрэн 
цэвэрлэнэ. 7 м урт цахилгааны 
утастай тул өрөөний бүх хэсэгт 
хүрч ажиллана.

Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах 
тусгай суурьтай.

Дагалдах хэрэгсэл

Нэмэлт хос өнхрүүштэй.

Бодис

Цэвэрлэгээний шингэн 
бодистой. /30 мл/
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Хосолсон үйлдэлт

Нойтон, хуурай бохирдлыг нэг үйлдлээр 
цэвэрлэж, шалыг өнгөлнө.

Өнхрүүшийн ажиллагаа 

Өнхрүүш нь тоос шороо, шингэн 
зүйлсийг тараахгүй, орчиндоо 
хуурайшилт үүсгэхгүй цэвэрлэх 
чадвартай.
Цэвэрлэснээс хойш 2 минутын дотор 
гадаргуу бүрэн хатна.

Өндөр чанартай Microfibre өнхрүүш

Microfibre өнхрүүшийг суурилуулах, 
угсрахад хялбар. 60° С хүртэлх 
температурт угаалгын машинаар угаана.

Урагшаа эргэлддэг өнхрүүш

Хос өнхрүүш нь шалан дээр хөнгөн, 
хурдан өнхөрдөг тул цэвэрлэгээний үед 
хүч шаардагдахгүй.

1

2

3

4
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FC 5 Premium (white) *EU - Шал угаагч
Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Цахилгаан зарцуулалт: 460 Ватт

Цэвэр усны сав: 400 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.6 кг

Барааны дугаар: 1.055-560.0

Хос өнхрүүш

Хуурай болон 
нойтон хогийг 
цэвэрлэхэд 
зориулсан өнхрүүш 
нь өөрийгөө 
цэвэрлэнэ.

Тоос шороо, жижиг үйрмэг, гэрийн 
тэжээвэр амьтны үсийг бүрэн 
цэвэрлэнэ. 7 м урт цахилгааны 
утастай тул өрөөний бүх хэсэгт хүрч 
ажиллана.

Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах 
тусгай суурьтай.

Бодис

Цэвэрлэгээний шингэн бодистой.  /30 мл/

Дагалдах хэрэгсэл
 
Нэмэлт хос өнхрүүштэй.
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Хосолсон үйлдэлт

Нойтон, хуурай бохирдлыг нэг үйлдлээр 
цэвэрлэж, шалыг өнгөлнө.

Өнхрүүшийн ажиллагаа 

Өнхрүүш нь тоос шороо, шингэн 
зүйлсийг тараахгүй, орчиндоо 
хуурайшилт үүсгэхгүй цэвэрлэх 
чадвартай.
Цэвэрлэснээс хойш 2 минутын дотор 
гадаргуу бүрэн хатна.

Өндөр чанартай Microfibre өнхрүүш

Microfibre өнхрүүшийг суурилуулах, 
угсарахад хялбар. 60° С хүртэлх 
температурт угаалгын машинаар угаана.

Урагшаа эргэлддэг өнхрүүш

Хос өнхрүүш нь шалан дээр хөнгөн хурдан 
өнхөрдөг тул цэвэрлэгээний үед хүч 
шаардагдахгүй.

1

2

3

4

Суурь

Төхөөрөмжийг байрлуулах 
тусгай суурьтай.
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FC 5*Cordless *EU - Утасгүй шал угаагч
Цэвэрлэх талбай: 60 м²

Ажиллах хугацаа: 20 мин

Цэвэр усны сав: 400 мл

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.4 кг

Барааны дугаар: 1.055-601.0

Хос өнхрүүш

Хуурай болон нойтон 
хогийг цэвэрлэхэд 
зориулагдсан.

2 усны савтай

Цэвэр, бохир усны савтай. 
Цэвэр усны сав нь өнхрүүшийг 
байнга чийгтэй байлгахад 
зориулагдсан.

Ажиллагаа

Тоос шороо, жижиг 
үйрмэг, гэрийн тэжээвэр 
амьтны үсийг бүрэн 
цэвэрлэнэ. 

Суурь

Төхөөрөмжийг 
байрлуулах тусгай 
суурьтай.

Бодис

Цэвэрлэгээний  шингэн бодистой.
/30 мл/
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Хосолсон үйлдэл

Нойтон, хуурай бохирдлыг нэг үйлдлээр 
цэвэрлэж, шалыг өнгөлнө.

20% илүү цэвэрлэнэ

Цэвэр болон бохир усны 2 сав нь 
үндсэн төхөөрөмж дээрээ байрласнаар 
өнхрүүшийг байнга чийглэж, цэвэрлэнэ.
Давхар өнгөлөх үйлдлийг хийснээр илүү 
цэвэрлэнэ. 

Lithium-ion батарей 

Цахилгааны утасгүй тул зөөвөрлөхөд 
авсаархан.

LED дэлгэц нь батарейны цэнэгийг 
харуулна.

Хялбар байдал

Бохирын савыг цэвэрлэхэд хялбар, гараар 
бохирдолд хүрэхгүй цэвэрлэнэ.

1
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3

4



22

SE 4001 - Тоос сорогч, хивс угаагч
Цахилгаан зарцуулалт: 1400 Ватт

Цэвэр/бохир усны сав: 4/18 л

Соролтын хүч: 70 л/сек

Шүрших даралт: 1 бар

Барааны дугаар: 1.081-130.0

Цэвэр усны сав

Тасралтгүй ажиллахад 
зориулсан 4 литрийн 
цэвэр усны савтай.

SE 4001 загвар нь тоос 
соруулахдаа цаасан 
уутыг ашиглана.

2 үйлдэлт хивс угаагч 

Шүрших, сорох гэсэн 2 үйлдлээр 
цэвэрлэгээг төгс хийнэ. 

Цэвэрлэгээний бодистой усыг 
гадаргууд даралттай шүршиж, 
буцаан сорох зарчмаар ажиллана.
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KARCHER хошуу

Шүрших, сорох хос үйлдэлтэй Karcher 
хошуу нь бүрэн сордог тул хивс дрожийг 
хурдан хатаах зориулалттай.

Гадна байрлах усны сав

Төхөөрөмжийг нээхгүйгээр цэвэр усны 
савыг авч дүүргэдэг нь ажиллагааг 
хялбаршуулсан.

3 үйлдэлтэй бариул

Савыг нээх, хаах, зөөвөрлөх, бохирдлыг 
асгахад зориулагдсан, гарт эвтэйхэн 
бариул. 

Цахилгааны утасны хадгалалт

Цахилгааны утсыг хураахад зориулагдсан 
хэсэгтэй. 

1
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3
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SE 5.100*EU - Тоос сорогч, хивс угаагч
Цахилгаан зарцуулалт: 1400 Ватт

Цэвэр/бохир усны сав: 4/4 л

Соролтын хүч: 70 л/сек

Шүрших даралт: 1 бар

Барааны дугаар: 1.081-200.0

Дагалдах хошуунууд

• Шал угаах хошуу
• Нэхмэл эдлэл угаах хошуу
• Гар хүрэхгүй газарт зориулсан 

нарийн хошуу
• Ус шингэдэггүй гадаргууг угаах 

хошуу.

Хивс цэвэрлэгч

SE 5.100 хивс цэвэрлэгч нь нэхмэл 
эдлэлийн гадаргуун гүнд хүртэл 
цэвэрлэнэ. Хивс угаах, тоос соруулах 
давхар үйлдэлтэй.
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2 усны савтай

Цэвэр болон бохир усны савтай. Цэвэр 
усаар дүүргэх, бохир усыг асгахад хялбар.
Хуурай цэвэрлэгээний үед цаасан хогийн 
уутыг усны савны хэсэгт байрлуулж тоос 
соруулна.

KARCHER хошуу

Шүрших, сорох хос үйлдэлтэй Karcher 
хошуу нь бүрэн сордог тул хивс дрожийг 
хурдан хатаах зориулалттай.

Хураах байдал

Төхөөрөмжийн их биед нэмэлт 
хэрэгслүүдийг суурилуулснаар эмх 
цэгцтэй цэвэрхэн хадгална.

Түгжээ

Загварлаг том түгжээ нь ашиглахад 
энгийн.

1
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DS 6*EU - Усан шүүлтүүртэй тоос сорогч
Цахилгаан зарцуулалт: 650 Ватт

Усан шүүлтүүрийн эзлэхүүн: 2 л

Цахилгааны утас: 10.2 м

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 7.5 кг

Барааны дугаар: 1.195-220.0

Усан шүүлтүүртэй тоос сорогч тул 
ус хөөсрөхөөс сэргийлэх нэмэлт 
бодис хэрэглэх шаардлагатай.

Тоос сорогч

Цоо шинэ, усан шүүлтүүрт технологид 
суурилсан тоос сорогч нь 99.5% 
хүртэл цэвэршүүлсэн агаарыг гаргана. 
Эмзэг, харшилтай хүмүүст хамгийн 
тохиромжтой.
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Шүүлтүүрүүд

Усан шүүлтүүр, завсарын шүүлтүүр, 
HEPA 12 (EN 1822:1998) шүүлтүүрээр 
агаарыг  99.5% шүүж цэвэршүүлнэ. 
Харшилтай хүмүүст нэн тохиромжтой.

Усан шүүлтүүр

Дүүргэх, цэвэрлэхэд хялбар.

Хялбар хэрэглээ

Зөөвөрлөх, хураахад хялбар эмх цэгцтэй.

Орон зайн хэмнэлттэй.

Хураагддаг залгуур

Автоматаар хураагдана.

1
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VC 2 (ERP)*EU-I - Тоос сорогч
Цахилгаан зарцуулалт: 700 Ватт

Хогийн уутны багтаамж:  2.8 л

Цахилгааны утас: 7.5 м

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 5.1 кг

Барааны дугаар: 1.198-105.0

VC 2 тоос сорогч

Бага талбайтай байр, өрөөнүүдэд тохиромжтой, авсаархан, хэрэглэхэд хялбар. 
HEPA шүүлтүүртэй тул тоос, харшил үүсгэгч бусад тоосонцор, бохирдлыг нарийн 
шүүдэг нь давуу талтай.
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Цаасан уут

Хэрэглэхэд хялбар.
Тоос шороонд хүрэхгүй.

Хошуу хадгалах хэсэг

Дагалдах хэрэгслүүдийг тоос сорогчны 
их биед хураах тусгай хэсэгтэй.

Олон төрлийн хошуу

Гэрийн бүх хэсэгт хүрч цэвэрлэхэд 
зориулагдсан олон төрлийн хошуутай.

HEPA эрүүл мэндийн шүүлтүүр

Нарийн тоос тоосонцор, ургамлын тоосыг 
дээд зэргээр шүүнэ.
Цэвэр агаар гаргана.
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VC 3*EU-I - Тоос сорогч
Цахилгаан зарцуулалт: 700 Ватт

Хогийн савны багтаамж: 0.9 л

Цахилгааны утас: 7.5 м

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 4.4 кг

Барааны дугаар: 1.198-125.0

VC 3 тоос сорогч

Multi-Cyclone технологитой тунгалаг хуванцар хогийн савтай, 
HEPA -12  шүүлтүүртэй хүчирхэг VC 3 тоос сорогч нь танай гэрийн 
бүхий л хэсгийг дээд зэргээр цэвэрлэнэ.

Цаасан хогийн уут хэрэглэхгүй учраас эдийн засагт 
хэмнэлттэй.
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Multi-Cyclone технологитой

Шүүлтүүр сольж, ахин дахин авах  
хэрэгцээ үүсэхгүй.
Хогийн савыг усаар цэвэрлэхэд л 
хангалттай.

HEPA-12 шүүлтүүр

Нарийн тоос тоосонцор, ургамлын 
тоосыг дээд зэргээр шүүнэ.

Эрүүл агаар гаргана.

Олон төрлийн хошуу

Гэрийн бүх хэсэгт хүрч цэвэрлэхэд 
зориулагдсан олон төрлийн хошуутай.

Овор хэмжээ бага

Зай талбай бага эзэлнэ. Зөөвөрлөх, 
хураахад хялбар.
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S 650 2 in 1 - Түрдэг шүүр
Цэвэрлэх талбай/цагт: 1800 м2

Хажуугийн сойзтой өргөн: 650 мм

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 9.7 кг

Хогийн савны хэмжээ: 16 л

Барааны дугаар: 1.766-307.0

Бүтэц

Бат бөх, зэврэлтэнд 
тэсвэртэй. 40 м2 дээш 
талбайг цэвэрлэхэд 
зориулагдсан. 16 л хогийн 
саванд хог хаягдлыг шууд 
шилжүүлнэ.  Сайн чанарын 
өргөн сойзтой тул хогийг 
бүрэн хамна.

Гадна талбайн шүүр

Амины орон сууц, зусланд 
хэрэглэхэд нэн тохиромжтой.  
Гадна талбайн хуурай болон 
чийглэг хогийг 5 дахин 
богино хугацаанд цэвэрлэнэ.
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Хажуугийн хос сойз

Хуурай хог хаягдалд зориулсан зөөлөн 
хос сойз, нойтон хог хаягдлын хатуу хос 
сойзоор цэвэрлэгээг төгс хийнэ.

Тоос шорооноос ангид байна

Хос сойз нь хог хаягдлыг шууд саванд 
хийснээр тоос шороо бужигнахгүй. 
Хогийн савыг цэвэрлэхдээ бариулын 
тусламжтайгаар шууд өргөж асгадаг тул 
гар бохирдохгүй.

Бага зайд байршуулна.

Бариул нь эвхэгддэг тул төхөөрөмжийг 
босоо байрлалд хадгалдаг. Зай, талбай 
бага эзэлнэ.

Гарт эвтэйхэн бариул

Бүрээстэй түлхэх бариул нь цаг агаарын 
өөрчлөлт, удаан хугацаанд ашиглахад  
гарт нэн тохиромжтой.
Түлхэх бариулын өндрийг тохируулдаг нь 
нурууны ачааллыг багасгадаг.
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SPump box *EU - Шумбагч насос
Цахилгаан зарцуулалт: 500 Ватт

Сорох усны доод түвшин: 25 мм

Ус шахах хурд: 9500 л/цаг

Шахах өндөр: 7 м

Барааны дугаар: 1.645-507.0

Шумбагч насос

Шумбагч насос нь үер усны онцгой байдал үүссэн 
үед хог шороотой усыг соруулахад зориулагдсан.
Ердийн үед тунасан, соруулах шаардлагатай усыг 
гайхалтай  хурдан сорно.
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Сагс

Сагсыг шумбагч насосыг зөөвөрлөх, 
хадгалахад ашиглана. 

Шумбагч насос

Усан дотор байрлан сорох шаардлагатай усыг 
бүрэн сорох ба өөр дээрээ байрлах хөвөгч нь 
усны түвшинг мэдэрч ажиллана.

Шумбагч насосыг бөглөрөхөөс 
хамгаалах сагс

Шумбагч насос нь бохир ус соруулах үед 
бөглөрөхөөс хамгаалсан торон сагстай.

1
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WD 1 CBSet*EU-II - Хуурай, нойтон тоос сорогч
Батарейны хүчдэл: 18 Вольт

Савны багтаамж: 7 л

Дагалдах хэрэгсэлгүй жин: 3.1 кг

Ажиллах хугацаа: 10-20 мин

Барааны дугаар: 1.198-301.0

Шүүлтүүр

7 л багтаамжтай тусгай шүүлтүүртэй 
тул хуурай, нойтон бохирдлыг 
шүүлтүүр солихгүйгээр цэвэрлэнэ.

Олон зориулалттай тоос 
сорогч

Дагалдах батарей 
цэнэглэгчтэй олон үйлдэлт, 
овор багатай тоос сорогч. 
Батарейны цэнэгийг LED 
дэлгэцээр хянана.

Олон үйлдэлт

Тоос шороо, ус 
сорохоос гадна үлээх 
үйлдэлтэй.
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KARCHER батарей цэнэглэгч

Батарейгаар ажилладаг тул 
хөдөлгөөний дээд хязгаарыг бий 
болгоно.

Цэнэгийг хянах LCD дэлгэцтэй.

Загварлаг байдал

Зөөвөрлөхөд хялбар.
Хөнгөн, авсаархан.

Тусгай шүүлтүүр
 
Шүүлтүүрийг солихгүйгээр хуурай, нойтон 
хог хаягдлыг соруулна. 

Нэмэлт хэрэгсэл

Автомашины доторх цэвэрлэгээнд 
тохирсон хошуунуудтай. 
Том, жижиг, хуурай, нойтон хогийг бүрэн 
соруулна.
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WV5 Plus N Non SCK*EU - Цонх цэвэрлэгч
Цэвэрлэх талбай: 105 м² буюу 35 цонх

Ажиллах хугацаа: 35 мин

Цэнэглэх хугацаа: 185 мин

Бохир усны сав: 100 мл

Барааны дугаар: 1.633-447.0

Хэрэглээ

Батарейгаар ажилладаг цонх 
цэвэрлэгч нь шил болон толигор 
гадаргууг богино хугацаанд 
гайхалтай гялалзуулна.
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Цэвэрлэх гадаргуу

Цонх, толь болон ирмэгтэй газруудад 
бүрэн хүрч цэвэрлэнэ.

Батарей хянагч

Цэнэгийг хянах LCD дэлгэцтэй.

Цэвэрлэх явцад үүсдэг асуудлыг бүрэн 
шийдсэн

Шил, толийг загалтуулахгүй, өөгүй 
тунгалаг болгоно. 

Дэвшилтэт технологи

Karcher брэнд нь ус шингэдэггүй 
хатуу гадаргууг цэвэрлэх Window  Vac 
технологийг анхлан бүтээсэн ба өөрийн   
WV 5 Plus  төхөөрөмжид суурилуулсан.

1

2

3

4

1 2 43



40

SC 2EasyFix *EU - Уураар цэвэрлэгч
Цэвэрлэх талбай: 75 м²

Уурын даралт: 3.2 бар

Цахилгаан зарцуулалт: 1500 Ватт

Усны сав: 1 л

Барааны дугаар: 1.512-050.0

Нэмэлт хэрэгсэл

Хөшиг, буйдан, ширээ, хаалга, шал, 
хүүхдийн тоглоом, хувцас гэх мэт 
бүхий л халуунд тэсвэртэй эд зүйлсийг 
цэвэрлэхэд зориулагдсан нэмэлт 
хэрэгслүүдтэй.

SC 2 загварын ууран цэвэрлэгч нь 
айл гэрийн үүдэн хэсэг, зочны өрөө, 
хүүхдийн өрөө, ариун цэврийн өрөө, 
унтлагын өрөө, гал тогооны өрөөнүүдэд 
эрүүл ахуйн шаардлагад нийцсэн 
цэвэрлэгээг хийнэ.

Ажиллагаа

SC 2 EasyFix уураар цэвэрлэгч нь химийн бодис 
огт ашиглахгүй, зөвхөн цэвэр усыг халуун уур 
болгон цэвэрлэдгээрээ давуу талтай. 

Халуун уур нь бүх төрлийн гадаргуу дээрх нян 
бактерийг устгадаг ба хатуу гадаргуу дээрх нян 
бактерийг 99.99% устгадгийг лабораториор 
баталсан.

Уураар цэвэрлэгч нь ГЭР БҮЛЭЭ нян бактерээс 
хамгаалах найдвартай зэвсэг.
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Нэмэлт хэрэгслийн хадгалалт

Нэмэлт хэрэгслийг их биеийн ард 
байрлах тусгай сууринд хадгална.

Шал цэвэрлэхэд зориулсан хошуу

Шал цэвэрлэгээний хавтгай хошууны 
тусламжтай хатуу гадаргууг цэвэрлэнэ.

Хавтгай хошуунд тусгай зөөлөн 
алчуурыг нааж тогтоодог.

Аюулгүйн түгжээ
 
Хошуу солих үед санамсаргүй 
ажиллуулах, бага насны хүүхэд 
түлэгдэхээс сэргийлсэн аюулгүйн 
түгжээтэй.

Хэрэглээ

Шилэн, гялгар гадаргууг цэвэрлэхээс 
гадна хөвөн даавуун материалд шингэсэн 
үнэрийг өндөр даралтын уураар ариутган 
үнэргүй болгоно.
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K2 Basic*EU - Өндөр даралтаар ус шүршигч
Цахилгаан зарцуулалт: 1400 Ватт

Цэвэрлэх талбай: 20 м²/ цаг

Ус зарцуулалт: 360л/цаг

Даралтын хүч: 110 бар

Барааны дугаар: 1.673-159.0

Өндөр даралтын ус шүршигч

K2 Basic нь гэр ахуйн нөхцөлд унадаг 
дугуй, машины гаднах бохирдол, 
хүүхдийн тоглоомын талбай, 
зуслангын гадна тохижилтыг өндөр 
даралттай усаар шүршиж цэвэрлэхэд 
зориулагдсан.  Тоос шороонд 
дарагдсан эд зүйлсийг богино 
хугацаанд цэвэрлэнэ.
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Цэвэр цэмцгэр орчин

Цахилгааны утас болон буун хошууг 
байрлуулах өлгүүртэй.

Ажиллагаа

Өндөр даралтаар шүршин наалдсан, 
хатсан бохирдлыг богино хугацаанд 
арилгана.

Хялбар хэрэглээ

Овор хэмжээ багатай тул хэрэглэх, 
зөөвөрлөхөд хялбар.

1

2

3

1 2 3
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SC 4 Iron - Уурын индүүтэй уураар цэвэрлэгч
Цахилгаан зарцуулалт: 2000 Ватт

Усны сав: 0.5/0.8 л

Ус халаах хугацаа: 4 мин

Уурын даралт: 3.5 Бар

Барааны дугаар: 1.512-461.0

Хэрэглээ

Уурын индүүтэй мөн нэмэлт усны савтай тул 
тасралтгүй ажиллагаатай.

Төмөр, мод, шил, хөвөн даавуун материал, хувцас гэх 
мэт бүхий л халуунд тэсвэртэй гадаргууг цэвэрлэнэ.
Хатуу гадаргуу дээрх нян бактерийг 99.99% устгана.

Easy Fix гэдэг нь уураар цэвэрлэгчийн шалны хошуунд хийх Microfibre 
алчуур нь шалны хошуундаа наалдан тогтдогоороо онцлог.
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1 2 43

Тасралтгүй ажиллагаанд зориулсан 
усны сав.

Усны савыг дундрах үед үргэлжлүүлэн 
усаар дүүргэснээр тасралтгүй ажиллана.

Аюулгүйн түгжээ
 
Хошуу солих үед санамсаргүй 
ажиллуулах, бага насны хүүхэд 
түлэгдэхээс сэргийлсэн аюулгүйн 
түгжээтэй.

Уурын даралтын ИНДҮҮ

Тогтмол температурын тохируулгатай 
уурын индүүтэй.  Индүү нь тусгай 
ултай тул торго, синтетик материалд 
наалдахгүй давуу талтай.

1

2

3

4Нэмэлт хошуу хэрэгсэл

Бүх төрлийн хатуу гадаргуу, нэхмэл 
эдлэлийг нэмэлт хошуу, Microfibre 
алчууруудаас сонгон авч цэвэрлэнэ.

41



46

AF 100 - Агаар цэвэршүүлэгч
Цахилгаан зарцуулалт: 80 Ватт

Талбай: 100 м²

Жин: 11.2 кг

Шүүлтүүр: Хос

Барааны дугаар: 1.024-810.0

Ажиллагаа

РМ 2.5 нь тоосонцорыг бүрэн 
шүүж агаарыг цэвэршүүлнэ.
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1 2 43

Шүүлтүүрийн төрлүүд

Универсал PM 2.5 шүүлтүүр 
Дэгдэмхий органик нэгдлийн TVOC 
шүүлтүүр
Харшлын эсрэг шүүлтүүр
Утааны шүүлтүүр

360 хэмийн агаарын солилцоо

Бохир агаарыг сорж, цэвэр агаар болгон 
гадагшлуулна.
Том талбайг ч хамгийн бага хугацаанд 
цэвэршүүлнэ.

Шинэ цэвэр агаараар хангана

100 м² хүртэлх талбайн агаарыг 
цэвэршүүлнэ. 
Богино хугацаанд  их хэмжээний агаарыг 
цэвэршүүлнэ.

Ухаалаг апп-н удирдлагатай

Цэвэрлэгч төхөөрөмжийг алсын зайнаас 
ухаалаг утасны апп-р удирдана.
Агаарын чанарын үзүүлэлтийг хадгална.

1

2

3

4
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VC 5 Cord-
less*EU

1.349-300.0 18 40 11 180 Уутгүй, 
шүүлтүүр

Солих 
боломжтой

– ◼ – –

VC 5 Cordless
Parquet

1.349-310.0 18 40 11 180 Уутгүй 
шүүлтүүр

Солих 
боломжтой

– ◼ – ◼

VC 5 1.349-100.0 500 Уутгүй шүүлтүүр 8.5 Солих 
боломжтой

– ◼ – –

VC 5 Паркет 1.349-110.0 500 Уутгүй шүүлтүүр 8.5 Солих 
боломжтой

– ◼ – ◼

VC 3*EU-I 1.198-125.0 700 Уутгүй, циклон шүүлтүүр 7.5 Солих 
боломжтой

◼ – ◼

VC 2*EU-I 1.198-105.0 700 Ууттай, шүүлтүүр 7.5 Солих 
боломжтой   

◼ – ◼ –

DS 6*EU 1.195-220.0 650 Усан шүүлтүүртэй 10.2 Солих 
боломжтой

◼ ◼ – –

ХАМГИЙН ШИЛДЭГ 7 ТООС СОРОГЧ

БАТАРЕЙТАЙ ТООС СОРОГЧ

 ТООС СОРОГЧ (220 Вольт)

УСАН ШҮҮЛТҮҮРТЭЙ ТООС СОРОГЧ 

◼ Төхөрөөмжид дагалдах хэрэгсэл
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 Alfred Kärcher компани нь 1935 онд анх үүсгэн байгуулагдаж 
өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 160 оронд үйл ажиллагаа 
явуулж байна.
  
 KÄRCHER брэнд нь техник технологийн хөгжлийг судалгаа 
шинжилгээнд үндэслэн  хөгжүүлж шинэ бүтээгдэхүүн 
боловсруулж, байнга сайжруулж ирсэний зэрэгцээ 
технологидоо  Leading & Cleaning зарчимийг  тууштай 
баримталж ирсэн. 

 “Симпли Клин ХХК” нь Kärcher брэндийн   албан ёсны 
борлуулалтын эрхийг 2009 онд авснаар таны хэрэгцээнд 
тохирсон бараа бүтээгдэхүүнээр үйлчилж ирсэн.  Бид айл гэр, 
албан байгууллагад зориулсан бүх төрлийн цэвэрлэгээний  
тоног төхөөрөмжийг санал болгохын зэрэгцээ, орчин 
үеийн амьдралын хэв маягт нийцсэн HOME & GARDEN 
төхөөрөмжүүдийг Монгол хэрэглэгчдэдээ зориулан нийлүүлж 
эхэллээ.

 Бид танд цаг хэмнэх, олон үйлдлийг нэг дор гүйцэтгэх 
чадвартай шинэлэг бараа бүтээгдэхүүнийг санал болгохын 
хамт борлуулалтын дараах засвар үйлчилгээг Certified эрх 
бүхий мэргэжлийн баг үзүүлнэ.

 Харилцагч та Монгол дахь  Kärcher  брэндийн албан ёсны  
дэлгүүрээр үйлчлүүлнэ үү!



УБ хот, СБ дүүрэг, Сөүлийн 
гудамж 42 тоот 
"KARCHER - Хүүхдийн 100”

БЗД, 25-р хороо, XIII хороолол 
Сэлбэ хотхон, 97/3 байр, 1 тоот 
Улаанбаатар 13374, Монгол улс

Утас: 7733 - 4448
www.simplyclean.mn
www.karcher-mongolia.mn 

Утас: 7575 - 8133
Даваа-Баасан       10:00-19:00
Бямба  10:00-19:00
Ням                 амарна

KARCHER брэндийн Монгол дахь  албан ёсны дэлгүүрийн хаяг:

ХАЯГ БАЙРШИЛ

СИМПЛИ КЛИН ХХК


