SV 7
Parní vysavač SV 7 napařuje, vysává i suší v jednom kroku. Je vysoce multifunkční a pečlivě se stará o hygienu vaší domácnosti.

Číslo produktu

1.439-410.0

Technické údaje

Vybavení
Dětská pojistka



Max. výkon

W

2200

Bezpečnostní ventil



Plnicí množství vody pro kotel

l

0,45

Regulace množství páry

5stupňová

Doplňovací nádrž

l

0,5

Regulace sání

4stupňová

Max. tlak páry

bar

max. 4

Vodní filtr

l

1,2

Sada na čištění podlah s funkcí
páry a vysávání

Podtlak

mbar / kPa 210 / 21

Délka kabelu

m

6

Doba zahřívání (min)

min

5

Vypouštění páry

g/h

65

EAN kód

Filtrační systém
Topný výkon

4039784998858

Vícestupňový filtrační systém
W

Průběžné doplňování

Parní ruční hubice s funkcí sání

Parní bodová tryska s funkcí sání

3 různé nástavce pro tvrdé a
kobercové podlahy a 2 parní sací
trubky dlouhé 0,5 m
lze kombinovat s hubicí na okna
(velkou a malou), kartáčkovým
nástavcem nebo froté utěrkou
lze kombinovat s prodloužením a
kulatými kartáčky (4 různé
barvy)

Hubice na čalounění (malá a velká)



1

Štěrbinová hubice, štětec na
nábytek



1100

dodatečný nasávací objem

l

0,6

Odpěňovač "FoamStop"



Hmotnost bez příslušenství

kg

9,4



Hmotnost včetně obalu

kg

15,6

Odměrka, čisticí kartáč, taška na
příslušenství
Systém dvou nádrží



Okenní hubice / okenní stěrka

0/0

Parní sací hadice s rukojetí



Rozměry (D × Š × V)

mm

515 × 336 × 340



Obsaženo v objemu dodávky.
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■ Práce bez přerušení díky systému 2 nádrží
■ Napařování, vysávání a sušení v jednom kroku
■ Vícestupňový filtrační systém

Vícestupňový filtrační systém

Komfortní podlahová hubice

■ Napařování, vysávání a sušení v jednom jediném

■ Vodní filtr, filtr hrubých nečistot, filtr z

■ Jednoduchá a rychlá výměna 3 rozdílných

kroku

pěnového materiálu a HEPA filtr (EN 1822:1998)

nástavců pro všechny tvrdé a kobercové

odstraní i ty nejmenší částečky.

podlahy.
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Číslo
produktu
PARNÍ ČISTIČE / PARNÍ VYSAVAČE / ŽEHLICÍ STANICE
Filtry pro parní vysavače
Filtr HEPA 12

1 2.860-229.0

Vysoce výkonný HEPA 12 (EN1822:1998) filtr zadrží pyly, spóry plísní, bakterie a výkaly roztočů.
Zadrží 99,9 % všech částeček nad 0,3 µm.



Sada kulatých kartáčů (4-dílná)

2 2.860-231.0

4 různé barvy pro různá použití (4-dílná)



3 4.862-005.0

S parním čističem řady SV můžete nyní i žehlit. Chytré funkce doplňkové tlakové žehličky šetří váš 
čas a poradí si i s náročným uhlazením těžkých látek.

Odpěňovač, citrus

4 6.295-874.0

S touto odpěňovací kapalinou s citrusovou vůní bez alergenů se rušivá pěna rozpustí v okamžiku.

RM FoamStop Fruity 125ml

5 6.295-875.0

Odpěňovací prostředek Neutrální

6 6.295-873.0

Příslušenství pro žehlení
Parní tlaková žehlička I 6006 pro SV
ODPĚŇOVAČ

 Volitelné příslušenství


S tímto tekutým odpěňovacím prostředkem se zbavíte v okamžiku rušivé pěny.



 Čisticí prostředky
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 Obsaženo v objemu dodávky.



