SC 2 EasyFix
Parownica SC 2 charakteryzuje się szerokim wachlarzem zastosowań. Gorąca para pod wysokim ciśnieniem skutecznie odspaja zabrudzenia i zabija większość drobnoustrojów.
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Akcesoria do parownicy można przechowywać na
urządzeniu.
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Wygodne przechowywanie akcesoriów i dyszy podłogowej na
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Blokada pistoletu parowego
Bezpieczna blokada chroni przed przypadkowym naciśnieciem pistoletu parowego np. przez dzieci.

urządzeniu podczas przerw w pracy.
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Zestaw do czyszczenia podłóg EasyFix z nowym systemem
mocowania pada za pomocą rzepa.
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Optymalne rezultaty czyszczenia na wszystkich rodzajach podłóg
twardych dzięki wydajnej technologii lameli.



Zmiana pada z mikrofibry bez kontaktu z brudem. Łatwe mocowanie
pada na dyszy dzięki rzepowi.

Wielofunkcyjne akcesoria
Ukierunkowane czyszczenie różnych powierzchni za pomocą dyszy
podłogowej, dyszy ręcznej, okrągłej szczotki itp..
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SC 2 EasyFix

 Lekkie, kompaktowe urządzenie
 Z zestawem do czyszczenia podłóg EasyFix

Dane techniczne
Numer katalogowy

1.512-050.0

Kod EAN

4054278312491

Wydajność powierzchniowa na jedno
napełnienie zbiornika

m²

75

Czas nagrzewania

min.

6,5

Pojemność kotła / zbiornika wyrównawczego

l

1+-/-

Maksymalne ciśnienie pary

bar

3,2

Moc grzałki

W

1500

Natężenie

~ / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Długość przewodu zasilającego

m

4

Waga bez akcesoriów

kg

2,9

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

380 × 254 × 260

Wyposażenie standardowe
Bezpieczna blokada / Zawór
bezpieczeństwa



Regulacja ilości pary

Na rękojeści

Zestaw do czyszczenia podłóg

EasyFix + 2 rury (2 x 0,5 m)
dysza ręczna, dysza do detali, okrągła szczotka (mała)

Wyposażenie
Ściereczka podłogowa z mikrofibry

szt.

1

Powłoczka z mikrofibry na dyszę
ręczną

szt.

1

Wąż parowy z pistoletem

m
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Akcesoria do parownicy można
przechowywać na urządzeniu.

 Objęte dostawą.



* Testy wykazały, że przy czyszczeniu punktowym parownicą Kärcher przez 30 sekund, przy maksymalnym poziomie pary oraz bezpośrednim kontakcie z
czyszczoną powierzchnią, można usunąć 99,999% wirusów otoczkowych, takich jak koronawirus lub wirus grypy (z wyłączeniem wirusa zapalenia wątroby typu B), na gładkich i twardych powierzchniach domowych (testowane drobnoustroje: zmodyfikowany wirus krowianki Ankara). ** Dokładne czyszczenie parownicą Kärcher pozwala wyeliminować 99,99% bakterii powszechnie występujących w domu na gładkich i twardych powierzchniach domowych, przy prędkości czyszczenia wynoszącej 30 cm/s i maksymalnym poziomie pary oraz
bezpośrednim kontakcie z czyszczoną powierzchnią (testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae). 99,999% przy użyciu profesjonalnych parownic SG(V), zgodnie z EN 16615:2015-06,
na podłodze z PCV, testowane drobnoustroje: Enterococcus hirae ATCC 10541.
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Zabija do 99,999% koronawirusów* i 99,9% bakterii**

Certyfikat*

SC 2 EASYFIX
1.512-050.0
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Numer katalogowy
Ilość

Cena

Opis

Dysze

1 2.863-267.0

2 szt.

2 2.884-280.0

1 szt.

Nakładka na dyszę do odświeżania
dywanów
Mini nakładka do odświeżania
dywanów
Dysza do czyszczenia okien

3 2.863-269.0

1 szt.

4 2.863-298.0

1 szt.

5 2.863-025.0

1 szt.

Dysza power z przedłużką

6 2.863-263.0

2 szt.

Zestaw do podłóg EasyFix

Dysza ręczna

7 2.863-233.0

Dysza do tekstyliów

1 szt.

8 2.863-280.0

2 szt.

9 2.863-264.0

4 szt.

Zestaw szczotek z mosiężną
szczeciną

10 2.863-061.0

3 szt.

Okrągła szczotka – duża

11 2.863-022.0

1 szt.

12 2.863-159.0

1 szt.

13 2.863-266.0

4 szt.

14 2.863-265.0

4 szt.

15 2.863-259.0

2 szt.

16 2.863-296.0

2 szt.

17 2.863-299.0

15 szt.

18 2.863-300.0

15 szt.

19 2.863-270.0

2 szt.

Zestaw do podłóg EasyFix Mini

Zestaw zawiera dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do
podłóg z mikrofibry. Ściereczka jest mocowana do dyszy za
pomocą rzepów. Szerokość dyszy 314 mm.
Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.
Nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwiająca
odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.
Mini nakładka na dyszę podłogową EasyFix umożliwiająca
odświeżanie dywanów i wykładzin tekstylnych.
Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra
przy użyciu parownicy.
Dysza power zwiększa skuteczność odspajania brudu, dlatego doskonale nadaje się do usuwania uporczywych
zabrudzeń. Przedłużka ułatwia dotarcie strumienia pary do
kątow, szczelin i zagłębień.
Odświeża tkaniny, usuwa przykre zapachy, zmechacenia i
wygładza zagniecenia. Doskonale nadaje się do garniturów,
garsonek i innych ubrań, których nie należy prasować za
pomocą żelazka.
Zestaw zawiera dyszę podłogową EasyFix i ściereczkę do
podłóg z mikrofibry. Ściereczka jest mocowana do dyszy za
pomocą rzepów. Szerokość dyszy 243 mm.












Zestawy szczotek
Zestaw okrągłych szczotek

Parowa szczotka Turbo

Zestaw okrągłych szczotek: dwóch czarnych i dwóch żółtych
do stosowania w różnych obszarach. Doskonale czyszczą
drobne elementy takie jak armatura czy fugi.
Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczeciną do usuwania uporczywych, zaschniętych zabrudzeń. Doskonałe do
niewrażliwych powierzchni.
Dzięki dużej, okrągłej szczotce wyczyścisz większą
powierzchnię w krótszym czasie. Pasuje do dyszy do detali
/ parownic od 2012 roku.
Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o
połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowania. Umożliwia oszczędność czasu.






Zestaw ściereczek z mikrofibry do
łazienki - EasyFix
Zestaw ściereczek z mikrofibry do
kuchni - EasyFix
Ściereczki podłogowe z mikrofibry
do dyszy EasyFix
Ściereczki podłogowe z mikrofibry
do dyszy EasyFix Mini
Zestaw jednorazowych ściereczek
EasyFix
Zestaw jednorazowych ściereczek
EasyFix Mini
Zestaw powłoczek z mikrofibry

 Objęte dostawą.

 Dostępne akcesoria.

Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w łazience.
Zestaw ściereczek wykonanych z najwyższej jakości mikrofibry. Idealnie nadaje się do stosowania w kuchni.
Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg z mikrofibry mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów.
Dwie miękkie, wysoce chłonne ściereczki do podłóg z mikrofibry mocowane do dysz EasyFix Mini za pomocą rzepów.
Zestaw zawiera 15 jednorazowych ściereczek EasyFix mocowanych do dyszy podłogowej za pomocą rzepów.
Zestaw zawiera 15 jednorazowych ściereczek EasyFix mocowanych do dyszy podłogowej mini za pomocą rzepów.
Zestaw składa się z dwóch miękkich powłoczek z mikrofibry
na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie
zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.
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Zestawy ściereczek

SC 2 EASYFIX
1.512-050.0
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21

Numer katalogowy
Ilość
Szorstkie ściereczki podłogowe z
mikrofibry do dyszy EasyFix

20 2.863-309.0

2 szt.

21 2.863-062.0

1 szt.

Cena

Opis
Do usuwania trudnych zabrudzeń. Dwie miękkie, wysoce
chłonne ściereczki do podłóg. Wykonane z mikrofibry i
mocowane do dysz EasyFix za pomocą rzepów.



Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz
pozostałości kleju wykorzystując działanie pary.



Inne akcesoria
Dysza do usuwania tapet

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

