SC 2 UPRIGHT EASYFIX
Kicsi, keskeny, könnyű és 30 másodperc alatt használatra kész. A gyors és vékony segítség gondoskodik a lakásban a
pórusmélységig ható tisztaságról vegyszerek nélkül.

Cikkszám

1.513-345.0

Műszaki adatok

Felszereltség

EAN kód

4054278728452

Teszt tanúsítvány*

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

Tisztítási teljesítmény
tartálytöltésenként

m²

kb. 50

Fűtési teljesítmény

W

Kábelhossz

Biztonsági szelep



Gőzmennyiség-szabályozás

2-fokozatú, padló típusához
beállítható

Tépőzáras mikroszálas padlótörlő
kendő

Darab(ok)

1

Vízkőmentesítő patron



1600

Padlótisztító fej

EasyFix

m

5

Kivehető friss vizes tartály



Felfűtési idő

min

0,5

Tartálytérfogat

l

0,4

Tápfeszültség

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Súly kiegészítők nélkül

kg

2,5

Csomagolási súly

kg

4

Méretek (hosszúság × szélesség ×
magasság)

mm

314 × 168 × 1185



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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■ Optimális tisztítási eredmények a kemény padlók minden típusán otthonszerte, a hatékony lamella technológiának köszönhetően.
■ 30 másodpercen belül kész a használatra; nincs további vízkőmentesítés a vízkőmentesítő technológiának köszönhetően
■ Folyamatosan tölthető tartály a szünetmentes használatért

■ Felhasználási lehetőség a padló típusától

Karcsú formatervezés és padlófej
forgócsuklóval

Non-stop gőz és beépített vízkőmentesítő
patron

■ A flexibilis csuklónak köszönhetően

■ Az intelligens vízkőmentesítő patron a betöltött

ergonomikus, hatékony tisztítás tökéletes

függően (fa, járólap) az ideális gőzmennyiség

padlóérintkezéssel, függetlenül a felhasználó

adagolásával

magasságától.

vizet automatikusan megtisztítja a vízkőtől.
■ A kivehető tartály bármikor gond nélkül

megtölthető – az állandó gőzért
munkamegszakítás nélkül.
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Beállítható 2-fokozatú
gőzmennyiség-szabályozás különböző
felületeken

TARTOZÉKA SC 2 UPRIGHT EASYFIX
1.513-345.0

1

2

3

4

Cikkszám

Leírás

GŐZTISZTÍTÓ / GŐZPORSZÍVÓ / VASALÓÁLLVÁNY
Egyebek
1 2.863-018.0

A Kärcher SC 3 EasyFix gőztisztító gyors és hatékony vízkőmentesítése. Csak annyit kell tennie,
hogy behelyezi a patront, és kész.



Mikroszálas kendőkészlet, EasyFix (2 db)

2 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.



SC EasyFix eldobható kendőszett

3 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.



Mikroszálas EasyFix kendő durva
szennyeződésekhez (SC)

4 2.863-309.0


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.

Vízkőmentesítő patron
Kendőszettek

 Opcionális tartozék

 Tisztítószer
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 Alaptartozék

