SG 4/4
Kompakt SG 4/4 gőztisztító nagy teljesítményű 4 bar-os gőznyomással. Folytonosan változtatható gőzmennyiség vezérlés és VapoHydro funkció a tökéletes tisztítási eredményért, vegyi
anyagok használata nélkül.
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Hitelesített és rendkívül hatékony fertőtlenítés.
Az EN 16615 szerinti, külső laboratórium által hitelesített felületi
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fertőtlenítés.



A burokkal rendelkező vírusokkal szemben is hatékony, baktériumölő



Vegyszerek nélküli fertőtlenítés.
Erőforrás-kímélő és maradékanyagoktól mentes, mivel vízzel lemosMaximális biztonságot nyújt, mivel megakadályozza a multirezisztens
csírák kialakulását.

A tiszta víz tartály folyamatosan újratölthető, míg a vízmelegítő és a
Mivel egyszerre csak a teljes mennyiség egy része melegszik fel,
nagyon kevés idő szükséges az állandó gőz kialakulásához.
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VapoHydro
A VapoHydro rendszernek köszönhetően a gőzszint végtelenül
állítható az adott tisztítási feladatnak megfelelően.

ható.



2 tartályos rendszer

tartály el van különítve.



es vírusölő hatékonysági spektrummal rendelkező PLUS.
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A gőznyomáson kívül, a telítettség is végtelenül állítható a teljes
gőztől a forró vízig.
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SG 4/4
Cikkszám

1.092-104.0

EAN kód

4039784943117

Tápfeszültség

V

220 – 240

Fűtési teljesítmény

W

2300

Tartálytérfogat

l

4

Kábelhossz

m

7,5

Gőznyomás

bar

max. 4

Súly kiegészítők nélkül

kg

8

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

475 × 320 × 275

Frekvencia

Hz

50 – 60

Kazán hőmérséklete

°C

max. 145

Felszereltség
Gőzszívótömlő markolattal
Gőzvezető cső 2x
Kézi tisztítófej
Körkefe, fekete
Kárpittiszító fej kefével
Power fúvóka
Pontsugár fúvóka

 Alaptartozék
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Műszaki adatok

SG 4/4
1.092-104.0
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Cikkszám

Mennyiség

Ár

Leírás

Tisztítófejek

1 2.884-280.0

1 Darab(ok)

2 2.884-281.0

1 Darab(ok)

Ablaktisztító fej

3 2.863-025.0

1 Darab(ok)

Lehúzó gumiél ablaktisztító fejhez

4 6.273-140.0

1 Darab(ok)

Körkefe készlet

5 2.863-264.0

4 Darab(ok)

Körkefekészlet réz sörtékkel

6 2.863-061.0

3 Darab(ok)

Körkefekészlet

7 2.863-058.0

4 Darab(ok)

Réstisztító kefe készlet

8 2.863-324.0

Kézifej

Pontsugár fúvóka

Kézifej kiegészítő sörtékkel olyan kis felületek tisztítására,
mint a zuhanykabinok, falicsempék és sok más felület tisztításához. Huzattal és anélkül is használható.
Ideális fugák, sarkok, szélek és más nehezen hozzáférhető
helyek fáradtság nélkül tisztítását. Egy körkefével összekötve sokoldalú felhasználást tesz lehetővé.
A gőztisztítóra illeszthető ablaktisztító fej alaposan megtisztítja az üveget, ablakokat és a tükröket.
Lehúzó gumiél ablaktisztító fejhez






Keferátétek
Praktikus körkefekészlet két fekete és két sárga kefével tökéletesen alkalmas a különböző felhasználási területekhez.
Körkefekészlet sárgaréz sörtékkel makacs szennyeződések
és lerakodások eltávolításához. Ideális kényes felületeken
való használatra.
Praktikus körkefekészlet kétféle színben különféle feladatokhoz.
Könnyű és hatékony réstisztítás, mindezt vegyszerek nélkül:
a praktikus réstisztító kefe készlet négy fekete kefét tartalmaz. Tökéletes a csempefugák tisztítására.






Kendőszettek

9 2.863-171.0

4 Darab(ok)

Mikroszálas kendőkészlet, konyha

10 2.863-172.0

4 Darab(ok)

Mikroszálas törlőkendő készlet
Comfort és Classic padlótisztító
fejhez
Mikroszálas huzat kézifejhez

11 2.863-173.0

2 Darab(ok)

12 2.863-270.0

2 Darab(ok)

Padlótörlő szett, frottír 5db

13 6.369-481.0

5 Darab(ok)

Tapétaoldó

14 2.863-062.0

1 Darab(ok)

Kiegészítő O-gyűrű készlet

15 2.884-312.0

22 Darab(ok)

Mikroszálas kendőkészlet, fürdőszoba

Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a fürdőszobában: 2 puha
padlótörlő kendő, 1 mikroszálas abrazív törlőkendő a ma
kacs vízkő- és szappanlerakódások és maradványok eltávolításához, 1 mikroszálas polírozókendő tükrökhöz.
Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a konyhában: 2 puha,
mikroszálas padlótisztító kendő, 1 puha huzat a kézi tisztí
tófejre makacs szennyeződés feloldására, 1 mikroszálas
rozsdamentes acélhoz való törlőkendő.
2 puha padlótisztító törlőkendő a szennyeződés jobb feloldásáért és feltörléséért.

2 huzatból álló készlet a kézi fejhez. A huzatok kiváló minőségű mikroszálas anyagból készültek - a legjobb szennyol- 
dáshoz és szennyfelvételhez.
Szöszmentes, nagy felszívóerejű és strapabíró: 5 széles,

kiváló minőségű pamutból készült padlótisztító törlőkendő.

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

Tapétaoldó a tapéta és tapétaragasztó gond nélküli eltávolí
tásához gőz segítségével.
Tartalék O-gyűrű készlet a különféle gőztisztító tartozéko
kon lévő O-gyűrűk egyszerű cseréjéhez.
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Egyebek

SG 4/4
1.092-104.0

1

2

3

Cikkszám

4

Mennyiség

Belső átmérő

5

Szélesség

Hossz

6

Ár

Leírás

Gőztisztítók
Betöltő tölcsér

1 4.013-030.0

1 Darab(ok)

Padlófej

2 6.906-185.0

1 Darab(ok)

Padlófej, pót, SG 4/4

3 2.885-465.0

Gőztömlő, csere 2m bk/yw

4 4.322-046.0

1 Darab(ok)

Betöltő tölcsér beépített szűrővel a víztartály egyszerű és
biztonságos töltéséhez.
Padlófej kiegészítő sörtével makacs szennyeződések eltávolításához. Padlótörlővel és anélkül is használható.
Optimális gőzkihasználás és nagyobb tisztítási felület - az
innovatív padófejjel még jobb eredmények érhetők el. Használata minden kapható padlótörlővel alkalmas.
2,5 m hosszú csatlakozótömlő fogantyúval és kapcsolóval.

Hosszabbító cső

5 4.127-024.0

1 Darab(ok)

2 plug-in cső a kényelmes padlótisztításért.

Szállítókocsi

6 6.962-239.0

1 Darab(ok)

Krómozott fémből készült szállítókocsi az SG 4/4 gőztisztító
könnyű szállításához. A beépített tárolónak köszönhetően a 
tartozékokhoz mindig könnyedén hozzá lehet férni.






 Opcionális tartozék
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 Alaptartozék



