
SC 4 EASYFIX IRON
SC 4 EasyFix Iron garų valytuvas su grindų antgaliu EasyFix, gariniu lygintuvu, nuolat pripildomu ir nuimamu vandens rezervuaru

nepertraukiamam valymui.

Užsakymo Nr. 1.512-461.0

■   Nuimama, nuolat pildoma talpa nepertraukiamam darbui
■   Atskira laido laikymo vieta
■   Su grindų valymo rinkiniu EasyFix ir gariniu lygintuvu

Techniniai parametrai

EAN kodas 4054278676838

Sertifikuota*
Naikina iki 99,999%
koronavirusų ir 99,99% bakterijų

Išvalomas plotas vienu talpos
papildymu (apytikslis)

m² approx. 100

Šildymo galia W 2000

Maksimalus garų slėgis bar max. 3,5

Elektros laido ilgis m 4

Įkaitimo laikas min 4

Rezervuaro talpa l 0,5 / 0,8 (nuimamas rezervuaras)

Įtampa Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Svoris (be priedų) kg 4

Svoris (su pakuote) kg 7,9

Matmenys (I × P × A) mm 380 × 251 × 273

Standartiniai priedai

Užraktas nuo vaikų 
Apsauginis vožtuvas 
Garo srauto reguliavimas Ant rankenos

Integruotas piltuvėlis 
2-jų talpų sistema. 

Grindų valymo komplektas
EasyFix + prailginimo vamzdžiai
(2 × 0,5 m)

Priedai
rankinis antgalis, taškinis
antgalis, apvalus šepetukas
(mažas), garų lygintuvas

Mikropluošto šluostas grindims vnt. 1

Mikropluošto šluostė rankiniam
antgaliui

vnt. 1

Nukalkinimo priemonė 
Priedų saugojimas ir grindų
antgalio parkavimas



Garų tiekimo žarna su purškimo
pistoletu

m 2,3

EasyFinish garų slėgio lygintuvas 
Integruotas įjungimo/išjungimo
mygtukas



      

* Tyrimai parodė, kad Kärcher garų valytuvais valant vienoje vietoje 30 sek. su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui, 99,999% apgaubtų virusų, tokių kaip koronavirusas ar gripas (išskyrus Hepatitis-B virusą) gali būti pašalinami
nuo įprastų kietų lygių buities paviršių (bandymo mikrobas: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Kruopščiai valant su Kärcher garų valytuvu, 99.99% visų įprastų namų bakterijų gali būti sunaikinamos nuo įprastų kietų lygių buities paviršių, jei valymo greitis
bus ne didesnis kaip 30 cm/s su maksimaliu garų srautu ir tiesioginiu kontaktu valomam paviršiui (bandomasis mikrobas: Enterococcus hirae).
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Nuolat vandeniu papildomas, išimamas
vandens rezervuaras

■ Nepertraukiamas valymas ir patogus vandens

papildymas

Grindų valymo rinkinys EasyFix su
lanksčia jungtimi ant grindų antgalio ir
lipnia fiksacijos sistema grindų šluostei.

■ Optimalūs valymo rezultatai visų tipų kietoms

grindims dėka garus koncentruojančios funkcijos

■ Lipnios fiksacijos sistemos dėka, šluostė

nuimama ir pakeičiama išvengiant kontakto su

purvu.

■ Lanksti antgalio sandūra užtikrina ergonomišką,

efektyvų valymą su pilnu sąlyčiu su grindų

paviršiumi, nežiūrint į naudotojo ūgį,

Integruota vieta elektros laido saugojimui

■ Saugus laido ir kitų priedų sandėliavimas
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Užsakymo
Nr. Aprašymas

GARO VALYTUVAS / GARINIS DULKIŲ SIURBLYS / LYGINIMO SISTEMA

Antgaliai

EasyFix grindų antgalio rinkinys 1 2.863-267.0 Su patogia lipnios fiksacijos sistema ir mikropluošto šluoste grindims: EasyFix grindų atgalio
rinkinys, skirtas garų valytuvams SC. Suteikia galimybę šluostę pakeisti be sąlyčio su purvu.



Kilimų antgalis 2 2.863-269.0 Padeda užtikrinti kiliminio pluošto šviežumą: šis kilimų antgalis yra lengvai pritvirtinamas prie
grindų antgalio EasyFix. Idealiai tinka kilimų valymui su garais.



Įrankis 3 2.884-280.0 Įrankis su papildomais šepečiais, skirtas tokiems nedideliems plotams, kaip dušo kabinos, sienų
plytelės ir kt., valyti. Galima naudoti su arba be gaubto.



Mini kilimų antgalis 4 2.863-298.0 Garas atgaivina net ir netaisyklingos formos ir sunkiai pasiekiamus kiliminius paviršius: mini
antgalis kilimams lengvai pritvirtinamas prie EasyFix Mini grindų antgalio be sąlyčio su purvu.



Antgalis langams 5 2.863-025.0 Langų antgalis labai lengvam ir giliam stiklo, langų ar veidrodžių valymui garų valytuvu. 

Padidintos galios antgalių rinkinys 6 2.863-263.0 Padidintos galios antgalių rinkinį sudaro padidintos galios purkštukas ir prailginimo priedas. Puikiai
užtikrina nesudėtingą, ekologišką valymą sunkiai pasiekiamose vietose, pvz. kampuose ir plyšiuose.



Tekstilės priežiūros antgalis garo valytuvui SC 7 2.863-233.0 Tekstilės priežiūros antgalis drabužiams ir tekstilei atnaujinti ir atšviežinti, taip pat veiksmingai
pašalinti kvapus. Su integruotu pūkų valikliu.



EasyFix Mini grindų antgalio rinkinys 8 2.863-280.0 Su patogia lipnios fiksacijos sistema ir mikropluošto šluoste grindims: EasyFix grindų atgalio
rinkinys, skirtas garų valytuvams SC. Šluostę pakeisite be sąlyčio su purvu. Itin tinkamas
nedidelėms patalpoms ar sunkiai pasiekiamoms vietoms.



Šepečių komplektai

Didelis apvalus šepetys 9 2.863-022.0 Dideliu apvaliu šepečiu nuvalykite didelius plotus per trumpesnį laiką. 

Apvalių šepetėlių rinkinys 10 2.863-264.0 Praktiškų apvalių šepetėlių rinkinys su dviem juodais ir dviem geltonais šepetėliais – puikiai tinka
skirtingoms užduotims.



Apvalių šepečių rinkinys su žalvario šereliais 11 2.863-061.0 Apvalių šepetėlių rinkinys su žalvario šereliais, skirtas įsisenėjusių ir įsėdusių nešvarumų šalinimui.
Netinka labai jautriems paviršiams valyti.



Turbininis garų šepetys 12 2.863-159.0 Turbininis garų šepetys, be jokio vargo išvalantis nešvarumus dvigubai greičiau, nei įprastiniai
šepečiai. Galingas valomasis poveikis leidžia išvengti gramdymo. Šis įrenginys iš tiesų sutaupys
Jūsų laiką.



Plyšio šepečių rinkinys 13 2.863-324.0 Lengvas ir efektyvus plyšių valymas be cheminių priemonių: praktiškas plyšių šepečių rinkinys
susideda iš keturių juodų plyšiams skirtų šerelių rinkinių ir kurie puikiai tiks plytelių siūlėms valyti.



Priedai lyginimui

Iron EasyFinish 14 2.863-310.0 Lengvam lyginimui: aukštos kokybės EasyFinish garų lygintuvas su optimalia fiksuota temperatūra
ir lengva pado plokšte su keramine danga. Patrauklaus juodo dizaino.



       Turimi priedai      Valymo priemonė.     

PRIEDAI SC 4 EASYFIX IRON
1.512-461.0
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Užsakymo
Nr. Aprašymas

GARO VALYTUVAS / GARINIS DULKIŲ SIURBLYS / LYGINIMO SISTEMA

Priedai lyginimui

AB 1000 15 2.884-933.0 Lyginimo lenta su pūtimo funkcija, aktyviu garų nusiurbimu ir 6 lygių reguliuojamu aukščiu 

Lyginimo lentos apdangalas 16 2.884-969.0 Medvilninis lyginimo lentos apdangalas su putų įdėklu, užtikrinantis lygų lyginimo paviršių ir
geresnį garų prasiskverbimą. Idealus apdangalas, užtikrinantis tobulus lyginimo rezultatus.



Šluosčių rinkiniai

Mikropluošto šluosčių rinkinys grindų angtaliui
EasyFix

17 2.863-259.0 Šluostę galima pakeisti be jokio sąlyčio su nešvarumais: aukštos kokybės „Easyfix“ mikropluošto
grindų šluostės. Lipnios fiksacijos sistemos dėka jas galima lengva ir greitai pritvirtinti bei nuimti
nuo „EasyFix“ garų valytuvo grindų antgalio.



Mikropluošto šluosčių rinkinys vonios
kambariams

18 2.863-266.0 Aukštos kokybės mikropluošto šluosčių rinkinyje, skirtame vonios kambariui valyti garais, yra dvi
aukštos kokybės mikropluošto grindų šluostės, mikropluošto abrazyvinė šluostė rankiniam antgaliui
ir mikropluošto poliravimo šluostė.



Mikropluošto šluosčių rinkinys virtuvėms 19 2.863-265.0 Mikropluošto šluosčių rinkinyje, skirtame valyti garais virtuvėje, yra dvi aukštos kokybės
mikropluošto grindų šluostės, mikropluošto šluostė rankiniam antgaliui ir mikropluošto nerūdijančio
plieno šluostė.



Mikropluošto šluosčių rinkinys grindų antgaliui
EasyFix Mini

20 2.863-296.0 Šluostę galima pakeisti be jokio sąlyčio su nešvarumais: aukštos kokybės „Easyfix Mini“
mikropluošto grindų šluostės. Lipnios fiksacijos sistemos dėka jas galima lengvai ir greitai
pritvirtinti bei nuimti nuo „EasyFix mini“ garų valytuvo grindų antgalio.



Vienkartinės šluostės Easyfix grindų antgaliui 21 2.863-299.0 15 vienkartinių šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam kietų
paviršių valymui. Geltonos lipnios juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.



Vienkartinės šluostės Easyfix Mini grindų
antgaliui

22 2.863-300.0 15 vienkartinių šluosčių rinkinys „EasyFix Mini“ grindų antgaliui, skirtas greitam ir higieniškam
kietų paviršių valymui. Geltonos lipnios fiksacijos juostelės leidžia lengvai pritvirtinti šluostę.



Mikropluošto šluostė 23 2.863-270.0 Dviejų šluosčių rinkinys rankiniam angaliui. Šluostės pagamintos iš aukštos kokybės mikropluošto,
kuris puikiai surenka purvą.



Mikropluošto šluosčių rinkinys dideliam
apvaliam šepetėliui

24 2.863-243.0 Dvi mikropluošto šluostės dideliam apvaliam šepetėliui. Aukštos kokybės mikropluoštas geresniam
nešvarumų pašalinimui ir žvilgančiam rezultatui.



Abrazyvinių mikropluošto šluosčių rinkinys
grindų antgaliui EasyFix

25 2.863-309.0 Abrazyvinių mikropluošto šluosčių rinkinys „EasyFix“ grindų antgaliui pašalina net įsisenėjusias
dėmes nuo įbrėžimams atsparių akmens grindų. Lipnios fiksacijos sistema leidžia lengvai pritvirtinti
ir nuimti šluostes be jokio sąlyčio su purvu.



Įvairūs

Tapetų antgalis 26 2.863-062.0 Sienų apmušalų šveitiklis, idealiai tinkamas sienų apmušalams ir klijų likučiams pašalinti, naudojant
galingus garus.



NUKALKINIMO PRIEMONĖ

RM 511 6x17g Descaling powder EU 27 6.296-193.0 

       Turimi priedai      Valymo priemonė.     

PRIEDAI SC 4 EASYFIX IRON
1.512-461.0
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