SC 4 EasyFix
Βολικός καθαρισμός με ατμό χωρίς διακοπές: Με τον ατμοκαθαριστή SC 4 EasyFix με το
ακροφύσιο δαπέδου EasyFix και αφαιρούμενο δοχείο νερού που ξαναγεμίζει άμεσα.
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1 Συνεχή αναπλήρωση, αφαιρούμενος κάδος νερού

 Αδιάκοπος καθαρισμός και άνετη συμπλήρωση νερού

2 Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο
ακροφύσιο δαπέδου και βολική στερέωση hook-and-loop για
το πανί καθαρισμού δαπέδου

 Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα
σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων.

 Αλλαγή του πανιού χωρίς να το ακουμπήσετε και να έρθετε σε
επαφή με τους ρύπους και βολική σύνδεση του πανιού καθαρισμού
δαπέδου χάρη στο σύστημα hook-and-loop
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3 Χώρος αποθήκευσης καλωδίου

 Ασφαλής αποθήκευση του καλωδίου και άλλων αξεσουάρ

4 Πολυχρηστικά αξεσουάρ

 Αποτελεσματικός καθαρισμός διαφορετικών επιφανειών με το
εξάρτημα δαπέδου, το εξάρτημα χειρός, τη στρογγυλή βούρτσα και
πολλά ακόμα.
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SC 4 EasyFix
 Αποσπώμενο, με δυνατότητα μόνιμης συμπλήρωσης δεξαμενής για
μεγάλες χρονικές περιόδους λειτουργίας

 Ξεχωριστόw χώροw αποθήκευσης καλωδίου
 Με το σετ καθαρισμού EasyFix

Τεχνικά Στοιχεία

Αριθμός παραγγελίας

1.512-450.0

Πιστοποιητικό ελέγχου*

Εξουδετερώνει έως και το 99.999% του Κορωνοϊού* και το 99.9% των βακτηρίων**

Απόδοση ανά γέμισμα κάδου

m²

100

Χρόνος θέρμανσης

min

4

Χωρητικότητα κάδου νερού

l

0,5 + 0,8 / (αφαιρούμενος κάδος)

Μέγιστη πίεση ατμού

bar

3,5

Έξοδος θέρμανσης

W

2000

Τρέχων τύπος

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Μήκος καλωδίου

m

4

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα

kg

4,05

Διαστάσεις (L × W × H)

mm

380 × 251 × 273

Εξοπλισμός

Παιδικό κλείδωμα ασφαλείας/βαλβίδα ασφαλείας



Ρύθμιση ροής ατμού

Στη λαβή

Σύστημα 2 κάδων



Kit καθαρισμού δαπέδων

EasyFix + σωλήνας προέκτασης (2 × 0,5 μ)

Εξαρτήματα
Πανάκι με μικροίνες για δάπεδα

ακροφύσιο χειρός, μικρό ακροφύσιο, στρογγυλή βούρτσα (μικρή), δοσομετρητής
Pieces

1

Πανάκι με μικροίνες

Pieces

1

Σωλήνας ατμού με πιστόλι

m

2

Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης


  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     * Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι με τον τοπικό καθαρισμό διάρκειας 30 δευτερολέπτων σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση

επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού με τον καθαριστή Kärcher, το 99,999% των εγκαψιδιωμένων ιών όπως ο κορωνοϊός ή ο ιός της γρίπης (εκτός από τον ιό της Ηπατίτιδας Β)
μπορεί να απομακρυνθεί από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Τροποποιημένος ιός Vaccinia-Ankara).** Με τον σχολαστικό καθαρισμό με
τον ατμοκαθαριστή Kärcher, θα θανατωθεί το 99,99% όλων των κοινών βακτηρίων του νοικοκυριού από κοινές λείες σκληρές επιφάνειες του νοικοκυριού, εφόσον η ταχύτητα
καθαρισμού είναι 30 cm/s σε μέγιστο επίπεδο ατμού και εφόσον υπάρχει άμεση επαφή με την επιφάνεια καθαρισμού (μικρόβιο υπό δοκιμή: Enterococcus hirae).     
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Αριθμός παραγγελίας

Ποσότητα

Τιμή

Περιγραφή

Ακροφύσια
1 2.863-267.0

2 Pieces

Εξάρτημα χειρός

2 2.884-280.0

1 Pieces

Εξάρτημα χαλιού

3 2.863-269.0

1 Pieces

Εξάρτημα χαλιού mini carpet glider

4 2.863-298.0

1 Pieces

Ακροφύσιο καθαρισμού παραθύρων

5 2.863-025.0

1 Pieces

Σετ ακροφυσίου ισχύος

6 2.863-263.0

2 Pieces

Ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων SC

7 2.863-233.0

1 Pieces

Ακροφύσιο δαπέδου EasyFix mini

8 2.863-280.0

2 Pieces

9 2.863-264.0

4 Pieces

Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλλικές τρίχες

10 2.863-061.0

3 Pieces

Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα

11 2.863-022.0

1 Pieces

Βούρτσα ατμού τούρμπο

12 2.863-159.0

1 Pieces

13 2.863-266.0

4 Pieces

Σετ βουρτσών
Σετ στρογγυλής βούρτσας

Σετ πανάκια
Σετ πανιών μικροϊνών για το μπάνιο

Σετ πανιών μικροϊνών για την κουζίνα

14 2.863-265.0

EasyFix πανάκια για καθαρισμό
δαπέδου

15 2.863-259.0

Σετ πανάκια καθαρισμού με μικροΐνες EasyFix Mini

16 2.863-296.0

4 Pieces

2 Pieces

2 Pieces

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     

Με βολικό σύστημα hook-and-loop και συμβατό πανί δαπέδου
μικροϊνών: Το σετ ακροφυσίου δαπέδου EasyFix για ατμοκαθαριστές επιτρέπει την αντικατάσταση του πανιού χωρίς να
έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.
Για τον καθαρισμό σε ντουσιέρες, πλακάκια τοίχου και άλλα.
Χρησιμοποιείται με ή χωρίς το απορροφητικό κάλυμμα.
Εξασφαλίζει επίσης φρεσκάδα για τις ίνες των χαλιών: Το
εξάρτημα χαλιού για εύκολη σύνδεση στο ακροφύσιο δαπέδου
EasyFix. Ιδανικό για τον καθαρισμό των χαλιών με ατμό.
Χάρη στη χρήση ατμού, φρεσκάρονται ακόμα και ανομοιόμορφες ή δυσπρόσιτες επιφάνειες που είναι στρωμένες με χαλί.
Το εργαλείο καθαρισμού τζαμιών καθαρίζει σε βάθος τις γυάλινες επιφάνειες, τα τζάμια ή τους καθρέπτες με τη χρήση ατμοκαθαριστή.
Το σετ ακροφυσίου ισχύος περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο
ισχύος και ένα εξάρτημα προέκτασης. Ιδανικό για ξεκούραστο
καθαρισμό φιλικό προς το περιβάλλον σε δυσπρόσιτα σημεία,
π.χ. γωνίες και εσοχές.
Το ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων φρεσκάρει και ισιώνει
τα ρούχα και τα υφάσματα και απομακρύνει αποτελεσματικά
τις δυσάρεστες οσμές. Με ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης
χνουδιών.
Το κιτ ακροφύσιου δαπέδου EasyFix mini είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για χρήση σε μικρούς χώρους και δυσπρόσιτα σημεία.
Πρακτικό σετ στρογγυλής βούρτσας με δύο μαύρες και δύο
κίτρινες βούρτσες – ιδανικό για χρήση σε διάφορους χώρους.
Για την εύκολη απομάκρυνση επίμονης ακαθαρσίας, π.χ.
δημιουργία κρούστας σε σχάρες φούρνου. Δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες, ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.
Χρησιμοποιήστε τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα για να καθαρίσετε μεγάλες επιφάνειες σε λιγότερο χρόνο.
Η βούρτσα ατμού τούρμπο της Kärcher αφαιρεί τις ακαθαρσίες
χωρίς μεγάλη προσπάθεια και επιτρέπει τον καθαρισμό στο
μισό χρόνο.
Το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών για καθαρισμό με ατμό
στο μπάνιο περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες
υψηλής ποιότητας, ένα λειαντικό κάλυμμα μικροϊνών για το
ακροφύσιο χειρός και ένα πανί γυαλίσματος μικροϊνών.
Το σετ πανιών μικροϊνών για καθαρισμό με ατμό στην κουζίνα
περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες υψηλής
ποιότητας, ένα κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός
και ένα πανί γυαλίσματος ανοξείδωτου χάλυβα μικροϊνών.
Το πανί μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να έρθετε σε επαφή
με ρύπους: το υψηλής ποιότητας πανί δαπέδου μικροϊνών
Easyfix. Χάρη στο σύστημα hook-and-loop συνδέονται και
αφαιρούνται εύκολα από το ακροφύσιο δαπέδου ατμοκαθαριστή EasyFix.
Δυνατότητα αλλαγής του πανιού χωρίς να υπάρξει επαφή με
τους ρύπους, με τα υψηλής ποιότητας πανάκια καθαρισμού με
μικροΐνες EasyFix Mini.
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Σετ ακροφυσίου δαπέδου EasyFix

SC 4 EasyFix
1.512-450.0
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Αριθμός παραγγελίας
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Ποσότητα

Σετ αναλώσιμα πανάκια για το
ακροφύσιο δαπέδου ατμοκαθαριστών EasyFix

17 2.863-299.0

Πανάκια μιας χρήσης για το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix mini

18 2.863-300.0

15 Pieces

Γάντια μικροϊνών για ακροφύσιο
χειρός.

19 2.863-270.0

2 Pieces

Σετ λειαντικά πανιά καθαρισμού
δαπέδου EasyFix

20 2.863-309.0

2 Pieces

21 2.863-062.0

1 Pieces

15 Pieces

Διάφορα
Εξάρτημα ταπετσαριών

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Τιμή

Περιγραφή
Σετ με 15 αναλώσιμα πανάκια ατμοκαθαριστών EasyFix από
απορροφητικό υλικό υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να
χρησιμοποιηθούν κατά την απολύμανση και τον καθαρισμό
των σκληρών επιφανειών και να απορριφθούν στη συνέχεια,
απομακρύνοντας αμέσως κάθε ιό και βακτήριο έξω από το
σπίτι!
Σετ με 15 πανάκια μιας χρήσης για το ακροφύσιο δαπέδου
EasyFix Mini για γρήγορο καθάρισμα σκληρών επιφανειών με
τήρηση των αρχών υγιεινής.
Το σετ με δύο καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός. Τα καλύμματα είναι από μικροΐνες υψηλής ποιότητας – για τα καλύτερα
αποτελέσματα ως προς τη χαλάρωση και τη συλλογή ρύπων.
Τα λειαντικά πανιά καθαρισμού δαπέδου EasyFix αφαιρούν
ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες από πέτρινα δάπεδα τα
οποία είναι ανθεκτικά σε γρατσουνιές.
Για εύκολη αφαίρεση της ταπετσαρίας και των υπολειμμάτων
κόλλας με ατμό.
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