SC 2 EasyFix
A kezdő modell a vegyszer nélküli gőztisztítás világába: SC 2 EasyFix gőztisztító a Kärchertől.
A keményfelületek valódi tisztaságáért az egész háztartásban. EasyFix padlótisztító fejjel.
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Tartozéktárolás és parkolóállás
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Kényelmes tartozéktárolás és a padlófej egyszerű parkolóállásba állí-





EasyFix padlótisztító készlet rugalmas csatlakozással a
padlófejnél, és kényelmes tépőzáras illesztéssel a padlótisztító törlőkendőhöz
Optimális tisztítási eredmény a ház körüli keménypadlók minden
típusán a hatékony lamella-technológiának köszönhetően.



Törlőkendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül, a padlótisztító kendő kényelmes felcsatolása a tépőzáras rendszernek
köszönhetően.

Biztonsági gyerekzár a gőzpisztolyon
Biztonsági rendszer nyújt megbízható védelmet a gyerekek számára,
nem megfelelő használat esetére.

tása a munka megszakításakor.
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Multifunkciós tartozékok
Különböző felületek tisztítása padlófejjel, kézi fejjel és körkefével
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SC 2 EasyFix

 Könnyű, kompakt készülék
 EasyFix padlótisztító készlettel
Cikkszám

1.512-050.0

EAN kód

4054278312491

Teszt tanúsítvány*

Elpusztítja a koronavírus 99.999%* és a baktériumok 99.9% -át**

Tisztítási teljesítmény tartálytöltésen- m²
ként

75

Felfűtési idő

6,5

Kazán-/tartálytartalom

l

1+-/-

Maximális gőznyomás

bar

max. 3,2

Fűtési teljesítmény

W

1500

Tápfeszültség

Fázis (Ph) /
V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Kábelhossz

m

4

Súly kiegészítők nélkül

kg

2,9

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

380 × 254 × 260

Felszereltség
Gyerekzár/Biztonsági szelep



Gőzmennyiség-szabályozás

a markolaton

Padlótisztító készlet

EasyFix + hosszabbító tömlő (2 × 0,5 m)
kézifej, réstisztító fej, körkefe (kicsi)

Tartozék
Mikroszálas padlótörlő kendő

darab

1

Mikroszálas huzat kézi fúvókához

darab

1

Gőztömlő pisztollyal

m

2

Tartozéktárolás és parkolóállás

 Alaptartozék



* A Kärcher gőztisztítóval a háztartásokban előforduló, sima keményfelületen végzett pontszerű tisztítás, azaz maximális gőznyomáson, és ezzel egyidejűleg a tisztító
felülettel történő közvetlen érintkezéssel végrehajtott 30 másodperces gőzölés során a burokkal rendelkező vírusok, mint a korona- vagy az influenzavírus (kivéve a hepatitis B vírus),
99,999%-a eltávolítható (PVC-felületet alapul véve; EN 16615:2015-06 módszerhez igazodva); (tesztcsíra: módosított Ankara vakcínia vírus). ** 30 cm/másodperc tisztítási sebességgel és
maximális gőznyomással, és ezzel egyidejűleg a tisztító felülettel történő közvetlen érintkezéssel végzett tisztítás során a háztartásban előforduló baktériumok 99,99%-a elpusztítható a
háztartásokban elforduló, sima keményfelületeken (tesztcsíra: Enterococcus hirae).
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Műszaki adatok

SC 2 EASYFIX
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Ár

Leírás

Tisztítófejek
EasyFix Padlófej készlet

Kézifej

Szőnyegsimító

Szőnyegsimító - mini

1 2.863-267.0

2 darab

2 2.884-280.0

1 darab

3 2.863-269.0

1 darab

4 2.863-298.0

1 darab

Ablaktisztító fej

5 2.863-025.0

1 darab

Power fúvóka készlet

6 2.863-263.0

2 darab

7 2.863-233.0

1 darab

8 2.863-280.0

2 darab

Textilápoló fej

Padlófej készlet EasyFix Mini

Kényelmes tépőzáras rendszerrel és mikroszálas padlótisztító kendővel: a gőztisztítókhoz való EasyFix padlótisztítófej
készlet szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőcserét
tesz lehetővé.
Kézifej kiegészítő sörtékkel olyan kis felületek tisztítására,
mint a zuhanykabinok, falicsempék és sok más felület tisztításához. Huzattal és anélkül is használható.
Friss szőnyegszálakról is gondoskodik: szőnyegsimító az
EasyFix padlótisztító fejre történő egyszerű rögzítéshez.
Ideális szőnyegpadlók gőztisztításához.
Még a szabálytalan formájú és nehezen elérhető szőnyegfelületeket is felfrissítheti gőzzel: a Mini szőnyegsimító az
EasyFix Mini padlófúvóka könnyű rögzítéséhez anélkül,
hogy a szennyeződéssel érintkezne.
A gőztisztítóra illeszthető ablaktisztító fej alaposan megtisztítja az üveget, ablakokat és a tükröket.
A Power fúvóka készlet tartalmaz egy Power fúvókát hos�szabbítóval. Ideális a nehezen hozzáférhető helyek, például
sarkok és rések gond nélküli környezetbarát tisztításához.
Textilápoló fej ruhaneműk és textíliák felfrissítéséhez, valamint szagok hatásos eltávolításához. Beépített szösztelenítővel.
Komfortos tépőzáras rendszer és mikroszálas padlótörlő: az
EasyFix Mini padlótisztító készlet gőztisztítókhoz lehetővé
teszi a gyors cserét a szennyeződéssel való érintkezés
nélkül. Különösen alkalmas a kisebb helyek és a nehezen
hozzáférhető helyek tisztításához.













Keferátétek
4 darab

10 2.863-061.0

3 darab

Nagy körkefe

11 2.863-022.0

1 darab

Gőz-turbókefe

12 2.863-159.0

1 darab

Mikroszálas kendőkészlet, fürdőszoba

13 2.863-266.0

4 darab

Mikroszálas kendőkészlet, konyha

14 2.863-265.0

4 darab

Mikroszálas kendőkészlet, EasyFix
(2 db)

15 2.863-259.0

2 darab

Körkefekészlet réz sörtékkel

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.
A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek
tisztíthatók.
A Kärcher gőz turbókefével a makacs szennyeződések erőfeszítés nélkül fele annyi idő alatt távolíthatók el. Nincs
többé fáradságos súrolás.






Kendőszettek

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

A mikroszálas fürdőszobai kendőkészlet két mikroszálas
padlótisztító kendőt, egy a kézi fejhez való mikroszálas

abrazív huzatot és egy mikroszálas polírozó kendőt tartalmaz.
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.
Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló
EasyFix mikroszálas padlótisztító kendők. A tépőzáras rend
szernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító
fejre rögzíthetők.
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9 2.863-264.0

Körkefe készlet
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Mennyiség

Mikroszálas padlótörlő készlet,
EasyFix Mini

16 2.863-296.0

SC EasyFix eldobható kendőszett

17 2.863-299.0

15 darab

SC EasyFix MINI eldobható kendőszett

18 2.863-300.0

15 darab

Mikroszálas huzat kézifejhez

19 2.863-270.0

2 darab

20 2.863-309.0

2 darab

Mikroszálas EasyFix kendő durva
szennyeződésekhez (SC)

2 darab
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Leírás
Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló
EasyFix mikroszálas padlótisztító kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix Mini padlótisztító fejre rögzíthetők.
15 eldobható kendőből álló szett az EasyFix padlófejhez a
kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A sárga
tépőzáras csíkok lehetővé teszik a kendő könnyű rögzítését.
15 eldobható kendőből álló szett az EasyFix Mini padlófejhez a kemény felületek gyors és higiénikus tisztításához. A
sárga tépőzáras csíkok lehetővé teszik a kendő könnyű
rögzítését.
2 huzatból álló készlet a kézi fejhez. A huzatok kiváló minőségű mikroszálas anyagból készültek - a legjobb szennyoldáshoz és szennyfelvételhez.
A mikroszálas EasyFix törlőkendő könnyedén eltávolítja a
makacs szennyeződéseket a kevésbé érzékeny kőfelületekről. A tépőzár lehetővé teszi a kendő egyszerű cseréjét a
szennyeződéssel való érintkezés nélkül.











Egyebek

 Alaptartozék

21 2.863-062.0

1 darab

Tapétaoldó a tapéta és tapétaragasztó gond nélküli eltávolí
tásához gőz segítségével.

 Opcionális tartozék
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Tapétaoldó

