SI 4 EASYFIX PREMIUM IRON (FEHÉR) *EU
Szőnyegsimítóval a szőnyegek felfrissítésére: fehér SI 4 EasyFix Premium Iron Kit vasalóállomás gőznyomásos vasalóval, aktív
vasalódeszkával és kibővített tartozékkészlettel. A színbeli és műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Cikkszám

1.512-490.0

■ Vasalódeszka légpárnás funkcióval és aktív gőzelszívással
■ 2 tartályos rendszer a folyamatos használathoz

Felszereltség

EAN kód

4054278679853

Biztonsági gyerekzár



kb. 100

Biztonsági szelep



Gőzmennyiség-szabályozás

a markolaton

Integrált vízbetöltő tölcsér



2 tartályos rendszer



Tisztítási teljesítmény
tartálytöltésenként

m²

Fűtési teljesítmény

W

2000

Maximális gőznyomás

bar

max. 3,5

Felfűtési idő

min

4

Kazán-/tartálytartalom

l

0,5 / 0,8 (levehető tartály)

Tápfeszültség

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Súly kiegészítők nélkül

kg

12,6

Csomagolási súly

kg

22,6

mm

38

mm

1450 × 462 × 960

Vasalási felület mérete
(hossz × szélesség)
Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

EasyFix + hosszabbító tömlő (2 ×
0,5 m)
kézifej, pontsugár fúvóka, power
fúvóka, körkefe (kicsi), körkefe
(nagy)

Padlótisztító készlet
Tartozék
Tépőzáras mikroszálas padlótörlő
kendő

Darab(ok)

2

Mikroszálas huzat kézi fúvókához

Darab(ok)

11



Vízkőmentesítő por



Szőnyegsimító
Gőztömlő pisztollyal



Alaptartozék

Darab(ok)

11

m

2,3
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Műszaki adatok

■ Az aktív gőzkibocsátásnak köszönhetően a gőz

alaposabban átjárja a ruhákat.
■ A szívófunkció biztosítja a ruhák és kárpitok

szárazságát, valamint rögzíti is azokat a
vasalódeszkán.

Többfunkciós csomag: vasalódeszkával
kombinált gőztisztító
■ A gőztisztító vasalódeszkára szerelésével a két

készülék egyetlen erős eszközzé válik.
■ A gőznyomásos vasaló megkönnyíti a vasalást,

és felére csökkenti a vasalási időt.
■ Ez a sokoldalú gép egyaránt nem csak vasalásra,

de bármilyen ház körüli tisztítási munkára
alkalmas.

Fúvó funkció
■ A kényes anyagok is könnyen és kényelmesen

vasalhatók a légpárnán, gyűrődés nélkül.
■ Finoman bánik a kényes anyagokkal, és foltok

nélkül vasal.
■ A nehezebben vasalható ruhák (pl. blúzok)

egyszerűen és kényelmesen vasalhatók.
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Aktív gőzelszívás

TARTOZÉKA SI 4 EASYFIX PREMIUM IRON (FEHÉR) *EU
1.512-490.0
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Cikkszám

Leírás

GŐZTISZTÍTÓ / GŐZPORSZÍVÓ / VASALÓÁLLVÁNY
Tisztítófejek
EasyFix Padlófej készlet

1 2.863-267.0


Kényelmes tépőzáras rendszerrel és mikroszálas padlótisztító kendővel: a gőztisztítókhoz való
EasyFix padlótisztítófej készlet szennyeződéssel való érintkezés nélküli kendőcserét tesz lehetővé.

Szőnyegsimító

2 2.863-269.0

Friss szőnyegszálakról is gondoskodik: szőnyegsimító az EasyFix padlótisztító fejre történő
egyszerű rögzítéshez. Ideális szőnyegpadlók gőztisztításához.



Kézifej

3 2.884-280.0

Kézifej kiegészítő sörtékkel olyan kis felületek tisztítására, mint a zuhanykabinok, falicsempék és
sok más felület tisztításához. Huzattal és anélkül is használható.



Padlófej készlet EasyFix Mini

4 2.863-280.0

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.



Ablaktisztító fej

5 2.863-025.0

A gőztisztítóra illeszthető ablaktisztító fej alaposan megtisztítja az üveget, ablakokat és a tükröket. 

Power fúvóka készlet

6 2.863-263.0

A Power fúvóka készlet tartalmaz egy Power fúvókát hosszabbítóval. Ideális a nehezen
hozzáférhető helyek, például sarkok és rések gond nélküli környezetbarát tisztításához.



Textilápoló fej

7 2.863-233.0

Textilápoló fej ruhaneműk és textíliák felfrissítéséhez, valamint szagok hatásos eltávolításához.
Beépített szösztelenítővel.



Nagy körkefe

8 2.863-022.0

A nagy körkefével ugyanannyi idő alatt nagyobb felületek tisztíthatók.



Körkefe készlet

9 2.863-264.0

Praktikus körkefekészlet két fekete és két sárga kefével – tökéletesen alkalmas a különböző
felhasználási területekhez.



Keferátétek

Körkefekészlet réz sörtékkel

10 2.863-061.0

Körkefekészlet sárgaréz sörtékkel makacs szennyeződések és lerakodások eltávolításához. Ideális
kényes felületeken való használatra.



Gőz-turbókefe

11 2.863-159.0

A Kärcher gőz turbókefével a makacs szennyeződések erőfeszítés nélkül fele annyi idő alatt
távolíthatók el. Nincs többé fáradságos súrolás.



Réstisztító kefe készlet

12 2.863-324.0

Könnyű és hatékony réstisztítás, mindezt vegyszerek nélkül: a praktikus réstisztító kefe készlet
négy fekete kefét tartalmaz. Tökéletes a csempefugák tisztítására.



Vasalódeszka AB 1000

13 2.884-933.0

Vasalódeszka fúvófunkcióval, aktív gőzelszívással és 6 fokozatú magasságállítással. A
VASALÓDESZKA HUZATÁNAK SZÍNE ELTÉRHET, ELŐZETES ÉRTESÍTÉS NÉLKÜL VÁLTOZHAT.



Vasalódeszka-huzat

14 2.884-969.0

Vasalódeszka-huzat pamutból és habanyagból a vasalnivaló erős légáteresztésért és a jobb
gőzáteresztésért. Ideális huzat az első osztályú vasalási eredményekért.



 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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Vasaló tartozékok

TARTOZÉKA SI 4 EASYFIX PREMIUM IRON (FEHÉR) *EU
1.512-490.0
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Cikkszám

20

21

Leírás

GŐZTISZTÍTÓ / GŐZPORSZÍVÓ / VASALÓÁLLVÁNY
Vasaló tartozékok
15 2.863-310.0

Az erőfeszítés nélküli vasaláshoz: kiváló minőségű EasyFinish gőznyomásos vasaló optimális,
rögzített hőmérséklet-beállítással és könnyen sikló kerámiabevonatú talppal. Vonzó,fekete
formatervezés.



Mikroszálas kendőkészlet, EasyFix (2 db)

16 2.863-259.0

Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló EasyFix mikroszálas padlótisztító
kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix padlótisztító fejre
rögzíthetők.



Mikroszálas kendőkészlet, fürdőszoba

17 2.863-266.0

A mikroszálas fürdőszobai kendőkészlet két mikroszálas padlótisztító kendőt, egy a kézi fejhez való 
mikroszálas abrazív huzatot és egy mikroszálas polírozó kendőt tartalmaz.

Mikroszálas kendőkészlet, konyha

18 2.863-265.0

Törlőkendőkészlet gőztisztításhoz a konyhában: 2 puha, mikroszálas padlótisztító kendő, 1 puha
huzat a kézi tisztítófejre makacs szennyeződés feloldására, 1 mikroszálas rozsdamentes acélhoz
való törlőkendő.



Mikroszálas padlótörlő készlet, EasyFix Mini

19 2.863-296.0

Kendőcsere a szennyeződéssel való érintkezés nélkül: kiváló EasyFix mikroszálas padlótisztító
kendők. A tépőzáras rendszernek hála egyszerűen és gyorsan az EasyFix Mini padlótisztító fejre
rögzíthetők.



SC EasyFix eldobható kendőszett

20 2.863-299.0

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.



SC EasyFix MINI eldobható kendőszett

21 2.863-300.0

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.



Mikroszálas huzat kézifejhez

22 2.863-270.0

2 huzatból álló készlet a kézi fejhez. A huzatok kiváló minőségű mikroszálas anyagból készültek – a 
legjobb szennyoldáshoz és szennyfelvételhez.

Mikroszálas huzat nagy körkefére

23 2.863-243.0

2 mikroszálas huzat a nagy körkefére. Magas minőségű mikroszál a szennyeződések még
hatékonyabb eltávolításához és a ragyogó eredményekért a nagy körkefe használatával.



24 2.863-062.0

Tapétaoldó a tapéta és tapétaragasztó gond nélküli eltávolításához gőz segítségével.



NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- >

25 6.295-982.0

Hogy az egész ház csillogjon: a Multi-Surface Cleaner Concentrate RM 508 a háztartás minden
területén használható, és hatékonyan távolítja el a zsírt és a lerakódásokat, például az ételfoltokat
is. A tisztítószer-koncentrátum gyorsan szárad és csíkmentes tisztítási eredményt ér el minden
vízálló felületen, például a munkalapokon, a fürdőszobai csempéken, a padlókon és a bútorokon.



Vízkőmentesítő por (6x17g)

26 6.295-987.0

RM 511 6x17g Vízkőmentesítő por EU

27 6.296-193.0

Hatékonyan vízkőmentesíti a gőztisztítókat és más, forró vízzel dolgozó készülékeket, mint például 
a vízforralót vagy a kávéfőzőt – a hosszú élettartamért és az alacsony energiafelhasználásért.

SC vasaló EasyFinish

Kendőszettek

Tapétaoldó
ENTKALKER

 Alaptartozék

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer



SI 4 EasyFix Premium Iron (fehér) *EU, 1.512-490.0, 2023-01-04

Egyebek

