
SC 2 EASYFIX PREMIUM
Пароочисник SC 2 EasyFix Premium - компактний пароочищувач початкового рівня, що має в той же час продуктивність, достатню для
ефективного прибирання. З комплектом для прибирання підлоги EasyFix і розширеним набором аксесуарів.

Артикул 1.512-090.0

■   Легкий, компактний апарат
■   З комплектом для миття підлоги Comfort та розширеною комплектацією аксесуарів

Технічні дані
4054278312538

Сертифікат тестування*
Вбиває до 99,999% коронавірусів* та
99,99% бактерій**

Площа прибирання від 1 заправки м² прим. 75

Потужність нагрівача Вт 1500

Максимальний тиск пари бар макс. 3,2

Довжина кабелю м 4

Час розігріву хв 6,5

Нагрівач / Зйомний бачок л 1

Параметри електромережі В / Гц 220 – 240 / 50 – 60

Маса (без аксесуарів) кг 2,9

Маса (з упаковкою) кг 4,584

Розміри (Д × Ш × В) мм 380 × 254 × 260

Міні-мийка
Запобіжник 
Запобіжний клапан 
Регулятор витрати пари на рукоятці
Інтегрована воронка для заливання
води



Комплект для прибирання підлоги
EasyFix + подовжувальна трубка (2 ×
0.5 м)

Аксесуари
ручна насадка, точкове сопло,
потужне сопло, кругла щітка (мала),
кругла щітка (велика)

Серветка для підлоги з
мікроволокна

шт. 2

Обтяжка з мікроволокна для ручної
насадки

шт. 1

Місце для зберігання аксесуарів і
парковка для насадки



Паровий шланг з пістолетом м 2
 Включено в комплект поставки     

* Випробування показали, що за допомогою пароочисника Kärcher при точковому очищенні протягом 30 секунд при максимальному рівні пари і безпосередньому контакті з поверхнею, що очищується, можна видалити 99,999% оболонкових вірусів, таких як коронавірус
або грип (виключаючи вірус гепатиту В), на звичайних гладких домашніх поверхнях (тест-мікроб: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).** При ретельному очищенні за допомогою пароочисника Kärcher 99,99% усіх звичайних побутових бактерій загинуть на звичайних гладких
твердих поверхнях для дому, за умови швидкості очищення 30 см /с при максимальному рівні пари і безпосередньому контакті з поверхнею, що очищується, (тест-зародок: Enterococcus hirae). 99,999% з професійними пароочисниками SG (V) відповідно до EN 16615:
2015-06, підлога з ПВХ, тестові мікроби: Enterococcus hirae ATCC 10541
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Місце для зберігання аксесуарів і

парковка для насадки

■ Тримачі для приладдя дозволяють акуратно
зберігати апарат і закріпити насадку для підлоги на
час перерв у роботі.

Насадка для підлоги EasyFix з шарніром і

зручним кріпленням серветки із

застібкою-липучкою

■ Оптимальні результати очищення на всіх типах
твердих поверхонь в будинку.

■ Система фіксації серветок для підлоги з
застібкою-липучкою дозволяє легко закріплювати
серветки і замінювати їх, не вступаючи в контакт з
брудом.

■ Завдяки шарніру, ергономічна насадка для підлоги
дозволяє зручно прибирати користувачеві
будь-якого зросту.

Блокування від дітей на пістолеті

■ Система блокування забезпечує надійний захист
від неправильного використання дітьми.
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Артикул Опис

ПАРООЧИСНИК / ПАРОПИЛОСОС / ПРАСУВАЛЬНА СИСТЕМА

Насадки

Насадка для підлоги EasyFix в комплекті 1 2.863-267.0 Комплект включає насадку для підлоги EasyFix зі зручною системою кріплення серветки застібкою-липучкою,
що забезпечує заміну серветок без контакту з брудом, і відповідну мікроволоконну серветку для підлоги.



Ручна насадка 2 2.884-280.0 Для очищення душових кабін, настінної плитки та ін. Може застосовуватись з обтяжкою або без неї. 
Накладка для чищення килимів 3 2.863-269.0 Дозволяє легко і зручно освіжати килимові покриття для підлоги. Сумісна з насадкою для підлоги EasyFix. 
Накладка для чищення килимів M i n i 4 2.863-298.0 Для освіження важкодоступних ділянок килимових покриттів парою: накладка для чищення килимів Mini легко

встановлюється на насадці для підлоги EasyFix Mini без контакту з брудом.


Насадка для миття вікон 5 2.863-025.0 Спеціальний аксесуар для миття вікон, скла або дзеркал з використанням пароочисника 
Комплект з потужним соплом 6 2.863-263.0 Комплект, що складається з подовжувача і потужного сопла для підвищення ефективності очищення.

Забезпечує легке очищення кутів, стиків та інших важкодоступних місць.


Насадка для догляду за текстилем 7 2.863-233.0 Насадка для освіження та розгладження одягу та інших текстильних виробів, а також для усунення запахів. З
пристроєм видалення ворсинок.



Насадка для підлоги EasyFix Mini в комплекті 8 2.863-280.0 Комплект включає насадку для підлоги EasyFix Mini зі зручною системою кріплення серветки
застібкою-липучкою, що забезпечує заміну серветок без контакту з брудом, і відповідну мікроволоконну
серветку для підлоги. Рекомендується використовувати для вузьких і важкодоступних місць.



Комплект щіток

Кругла щітка велика 9 2.863-022.0 Велика кругла щітка для прибирання більшої площі за менший час 
Комплект круглих щіток 10 2.863-264.0 Дві чорні і дві жовті круглі щітки для різних місць застосування. Прекрасно підходять для очищення швів,

кутових ділянок і інших важкодоступних місць.


Комплект круглих щіток з латунною щетиною 11 2.863-061.0 Комплект круглих щіток з латунною щетиною для легкого видалення стійких забруднень та відкладень на
нечутливих поверхнях.



Парова турбощітка 12 2.863-159.0 Рішення, що дозволяє відмовитися від стомлюючого протирання поверхонь: парова турбощітка, що полегшує
та вдвічі прискорює виконання прибиральних робіт (зокрема, очищення швів та стиків).



Набір круглих щіток 13 2.863-324.0 Для легкого та ефективного видалення забруднень зі швів та стиків без застосування засобів для чищення:
практичний комплект із 4 щіток із щетиною чорного кольору чудово підходить для очищення швів між
керамічними плитками.



Комплект серветок

Комплект мікроволоконні серветок до насадки для
підлоги EasyFix

14 2.863-259.0 2 зносостійкі мікроволоконні серветки для підлоги до насадки для підлоги EasyFix, що добре вбирають вологу,
зручно закріплюються застібкою-липучкою і знімаються без контакту з брудом.



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари      Чистячі засоби     

АКСЕСУАРИ SC 2 EASYFIX PREMIUM

1.512-090.0
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Артикул Опис

ПАРООЧИСНИК / ПАРОПИЛОСОС / ПРАСУВАЛЬНА СИСТЕМА

Комплект серветок

Комплект мікроволоконні серветок для ванни 15 2.863-266.0 Набір мікроволоконних серветок для оптимального прибирання у ванній: 2 серветки для підлоги до насадки
для підлоги EasyFix, 1 абразивна обтяжка для ручної насадки і 1 серветка для полірування.



Комплект мікроволоконні серветок для кухні 16 2.863-265.0 Набір мікроволоконних серветок для оптимального прибирання на кухні: 2 серветки для підлоги до насадки
для підлоги EasyFix, 1 обтяжка для ручної насадки і 1 серветка для чищення нержавіючої сталі.



Комплект мікроволоконні серветок до насадки для
підлоги EasyFix Mini

17 2.863-296.0 2 зносостійкі мікроволоконні серветки для підлоги до насадки для підлоги EasyFix Mini, що добре вбирають
вологу, зручно закріплюються застібкою-липучкою і знімаються без контакту з брудом.



Набір одноразових серветок для пароочисників SC 18 2.863-299.0 Набір 15 одноразових серветок до насадки для підлоги EasyFix для швидкого та гігієнічного очищення
твердих поверхонь. Жовті смужки застібки-липучки дозволяють легко кріпити тканину до насадки.



Комплект одноразових серветок EasyFix Mini 19 2.863-300.0 15 серветок одноразового застосування до насадки для підлоги EasyFix Mini, що забезпечують швидке та
гігієнічне очищення твердих підлогових покриттів. Легко фіксуються на насадці за допомогою
кріплення-липучки.



Комплект мікроволоконних серветок для ручної
насадки

20 2.863-270.0 2 серветки з високоякісного мікроволокна для ручної насадки, що забезпечують ефективне відділення і
поглинання жирових та інших забруднень.



Комплект мікроволоконних обтяжок для великої
круглої щітки

21 2.863-243.0 Комплект мікроволоконних обтяжок використовується для дбайливого видалення та вбирання бруду та
жирних плям. Ідеально підходить для особливо стійких забруднень у ванних кімнатах та на кухні. Без зусиль
видаляє навіть стійкі плями на конфорках.



Комплект абразивних серветок до насадки для
підлоги EasyFix

22 2.863-309.0 Абразивні серветки для підлоги EasyFix видаляють навіть найстійкіші плями з кам'яних підлог, нечутливих до
механічних впливів. Застібка-липучка дозволяє легко прикріплювати серветку до насадки і знімати її без
контакту з брудом.



Інше

Насадка для видалення шпалер 23 2.863-062.0 Насадка для видалення шпалер ідеально підходить для видалення шпалер і залишків клею, використовуючи
силу пари.



ЗАСІБ ПРОТИ НАКИПУ

Порошковий антинакипін RM 511(6 × 17 г) 24 6.296-193.0 Ефективно видаляє накип, що утворюється в пароочисниках та інших побутових електроприладах (чайниках,
кавоварках і т. д.), забезпечуючи продовження терміну їх служби та зменшення витрат електроенергії.



 Включено в комплект поставки      Доступні аксесуари      Чистячі засоби     
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