SC 4

Parownica dzięki wyposażeniu w dwa zbiorniki, które umożliwiają uzupełnianie wody podczas

**

*

pracy, pozwala na czyszczenie bez przerw na studzenie bojlera. Dzięki bogatemu
wyposażeniu standardowemu i szerokiemu asortymentowi dostępnych akcesoriów dodat** When thoroughly cleaning with the Kärcher steam cleaner the cleaning

performance is better than cleaning with a manual mop and detergent.
Tested according to international performance standards.
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* When thoroughly cleaning with the Kärcher Steam Cleaner 99.99 % of all
common household bacteria will be killed on common household hard surfaces.

kowych jest prawdziwie uniwersalna w zastosowaniu.

SC 4

 Dodatkowy zbiornik na wodę, który można łatwo
zdemontować i napełnić umożliwia pracę bez przerw

 Osobne miejsce na przechowywanie przewodu zasilającego

Dane techniczne
1.512-405.0

Numer katalogowy
Wydajność powierzchniowa

m²

100

Czas podgrzewania

min.

4

Pojemność kotła / zbiornika wyrównawczego
Maks. ciśnienie pary

l

0,5 + 0,8 / Dodatkowy zbiornik

bar

3,5

Moc grzałki

W

2000

Przewód zasilający

m

4

Ciężar bez wyposażenia

kg

4,1

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

380 × 251 × 273

Wyposażenie standardowe
Bezpieczna blokada / Zawór
bezpieczeństwa
Regulacja ilości pary



Wbudowany lejek do napełniania
System dwóch zbiorników




Zestaw do czyszczenia podłóg

Comfort Plus + Rury ssące 2 x 0,5 m

Na rękojeści

Dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka

Wyposażenie
Ściereczka podłogowa z mikrofibry

szt.

1

Ściereczka frotte do dyszy ręcznej

szt.

1



Odkamieniacz w pałeczkach
Wąż parowy z pistoletem

 Objęte dostawą.

m

2
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Akcesoria dla SC 4
1.512-405.0

1

2

4

5

6

7

9

11

12

13

14

15

16

17

Numer katalogowy

Cena

Opis

Dysze
Zestaw do czyszczenia podłóg
"Comfort Plus"
Dysza ręczna

1 2.863-019.0

Ssawka podłogowa Comfort Mini

3 2.863-244.0



Dysza do czyszczenia okien

4 2.863-025.0

Dysza power

5 2.884-282.0

Dysza do pielęgnacji tekstyliów

6 4.130-390.0

Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra

przy użyciu parownicy.
Dysza Power z przedłużką znacznie zwiększa siłę czyszczenia dyszy do detali. Doskonała do łatwego, ekologicznego

czyszczenia trudnodostępnych miejsc np. rogów.
Dysza do pielęgnacji tekstyliów odświeża i usuwa zagięcia
ubrań i tekstyliów, efektywnie usuwając nieprzyjemne

zapachy. Posiada warstwę usuwającą meszek.

Dysza do pielęgnacji tekstyliów für
SC
Gumowa listwa do dyszy do okien

7 2.863-233.0

2 2.884-280.0

8 6.273-140.0

W zestawie dysza podłogowa Comfort Plus i ściereczka do

dyszy podłogowej wykonana z mikrofibry.
Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przez- 
naczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.


Gumowa listwa do dyszy do okien dla parownic.



Zestawy ściereczek
NOCH NICHT GEPFLEGT ---------------- >
Ściereczki podłogowe z mikrofibry
do dyszy podłogowej Comfort Plus

9 2.863-243.0
10 2.863-020.0

Zestaw powłoczek z mikrofibry

11 2.863-174.0

Powłoczki frotte 5 sztuk

12 6.370-990.0


Zestaw składa się z 2 miękkich ściereczek podłogowych, o
dużej chłonności, wykonanych z najwyższej jakości mikrofi
bry. Ściereczki pasują do nowej dyszy podłogowej Comfort
Plus.
Zestaw składa się z dwóch miękkich powłoczek z mikrofibry
na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie

zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.
Zestaw pięciu wysoce chłonnych powłoczek na dyszę

ręczną z wysokiej jakości bawełny.

Zestawy szczotek

13 2.863-058.0

Zestaw szczotek z mosiężną
szczeciną

14 2.863-061.0

Okrągła szczotka – duża

15 2.863-022.0

Szczotka okrągła ze skrobakiem

16 2.863-140.0

17 2.863-159.0

Parowa szczotka Turbo

Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch
kolorach
Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczeciną do usuwania uporczywych, zaschniętych zabrudzeń. Doskonałe do
niewrażliwych powierzchni.
Dzięki dużej, okrągłej szczotce wyczyścisz większą
powierzchnię w krótszym czasie.
Szczotka okrągła z dwoma rzędami odpornej na wysokie
temperatury szczeciny oraz skrobakiem do łatwego usuwania uporczywych zabrudzeń. Nie nadaje się do czyszczenia
powierzchni wrażliwych.
Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o
połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowania. Umożliwia oszczędność czasu.



Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz
pozostałości kleju wykorzystując działanie pary.
Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic.









Inne akcesoria
Dysza do usuwania tapet

18 2.863-062.0

Zestaw O-ringów

19 2.884-312.0

 Objęte dostawą.

 Dostępne akcesoria.
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Zestaw okrągłych szczotek

