SE 4001

Odkurzacz jest doskonałym rozwiązaniem dla osób cierpiących na alergie oraz dla posiadaczy
zwierząt domowych. Wraz z antyalergicznym środkiem czyszczącym RM 519 usuwa 99%
roztoczy z dywanów, wykładzin i tapicerek. Czyści skutecznie wykładziny tekstylne i dywany
na całej długości runa, w jednym przejściu roboczym. Czyszczenie ekstrakcyjne polega na
spryskaniu powierzchni roztworem środka czyszczącego i odessaniu go razem z rozpuszczonym brudem. Łatwy do napełniania zamykany zbiornik wody czystej wykonany z
przeźroczystego tworzywa pozwala kontrolować poziom wody. Funkcja WATER STOP automatycznie wyłącza turbinę odkurzacza, gdy poziom wody w zbiorniku wody brudnej osiągnie
maksimum. Urządzenie może też pełnić funkcję odkurzacza na mokro/sucho (odkurzacz
należy w tym celu doposażyć w filtr kartridżowy). Do zbierania suchych śmieci należy
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stosować worki filtracyjne.

SE 4001
Dane techniczne
1.081-130.0

Numer katalogowy

4039784254138
Podciśnienie

mbar / kPa

210 / 21

Wydatek powietrza

l/s

70

Zbiornik na wodę czystą / brudną

l

4

Moc turbiny / pompy

W

1400 / 40

Wydajność spryskiwania

l/min

1

Ciśnienie spryskiwania

bar

1

Kabel zasilający

m

7,5

Ciężar bez wyposażenia

kg

7,8

Wyposażenie standardowe
Wąż spryskująco-odsysający z uchwy- m / mm
tem
Dysze do ekstrakcji
szt. / m /
mm
Dysza spryskująco-odsysająca z
nasadką do podłóg twardych
Ssawka uniwersalna

2 / 35

Wyposażenie do odkurzania na sucho

Clips

Ssawka szczelinowa

/–


Papierowa torebka filtracyjna
Filtr piankowy
RM 519 Środek czyszczący do dywanów i wykładzin (100 ml)
 Objęte dostawą.

szt.


Clips

1
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Ssawka do tapicerki

2 × 0,5 / 35 / Elementy z plastiku / –

Akcesoria dla SE 4001
1.081-130.0

1

2

3

8

9

10

Numer katalogowy

4

5

6

Cena

7

Opis

Dysze
Uniwersalna przełączana ssawka
podłogowa

1 2.863-000.0

Ssawka spryskująco-odsysająca do
tapicerki

2 2.885-018.0

Długa ssawka szczelinowa

3 2.863-223.0

Ssawka samochodowa

4 2.863-145.0

Ssawka z twardą szczeciną

5 2.863-146.0

Ssawka szczotkowa z miękką
szczeciną

6 2.863-147.0

Długa ssawka szczelinowa
(350mm)

7 2.863-144.0

Ssawka uniwersalna przełączana przeznaczona zarówno do
odkurzania podłóg twardych jak i wykładzin tekstylnych. Z
zaczepem do "parkowania".
Ssawka spryskująco-odsysająca ręczna do odkurzaczy
piorących. Doskonała do dogłębnego czyszczenia tapicerki
oraz foteli samochodowych.
Nowa przeprojektowana, bardzo długa i wąska ssawka
szczelinowa.
Poręczna ssawka samochodowa do szybkiego i łatwego
czyszczenia - od dywaników po bagażnik.
Ssawka do dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładziny
dywanowej w samochodzie. Bez problemu usuwa zaschnięte
zabrudzenia.
Ssawka z dodatkową miękką szczeciną do delikatnego czyszczenia wrażliwych powierzchni w samochodzie, np. deska
rozdzielcza lub konsola środkowa.
Długa ssawka szczelinowa do czyszczenia trudnodostępnych
miejsc takich jak szczeliny, otwory np. pomiędzy fotelami, w
kieszeniach bocznych samochodu, między ścianą a meblami.









Filtr
Papierowe torebki filtracyjne

Wkład filtracyjny Cartridge

8 6.959-130.0

9 6.414-552.0

5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch
warstwach. Wytrzymałe torebki doskonale zatrzymujące
drobny pył.
Filtr typu Cartridge przeznaczony do odkurzania na sucho i
mokro bez wymiany filtra.




Zestawy wyposażenia
Zestaw do odkurzania domu

10 2.863-002.0

Zestaw akcesoriów do odkurzania w domu. Składa się ze
ssawki podłogowej przełączanej do odkurzania podłóg
twardych i dywanów oraz ssawki do tapicerki.
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 Dostępne akcesoria.

