SG 4/4
Máy SG 4/4 nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ với áp lực lên đến 4 bar. Hệ thống điều chỉnh áp lực thông minh và chức năng VapoHydro giúp làm sạch
hiệu quả mà không cần đến chất tẩy rửa.

Mã đặt hàng

1.092-104.0

Thông số kỹ thuật

Thiết bị
Vòi phun hơi nước có tay cầm



Công suất nhiệt

W

2300

Ống hơi 2x



Dung tích bình chứa (l)

l

4

Bàn hút sàn

1x với thanh, 1x với lông

Chiều dài dây cáp (m)

m

7,5

Vòi phun cầm tay



Áp suất hơi (bar)

bar

max. 4

Bàn chải tròn, đen



Nhiệt độ nồi hơi

°C

max. 145

Đầu phun dành cho nệm có bàn chải



Điện áp (V)

V

220 – 240

Đầu phun Power nozzle



Tần số (Hz)

Hz

50 – 60

Đầu phun điểm



Trọng lượng chưa gắn phụ kiện (Kg)

kg

8

Trọng lượng bao gồm bao bì (Kg)

kg

11,2

Kích thước (D × R × C)

mm

475 × 320 × 275

4039784943117



Có bao gồm khi giao hàng

SG 4/4, 1.092-104.0, 2023-01-01

■ Khử trùng được chứng nhận
■ Thời gian đun sôi ngắn
■ Đầu bơm

■ Khử trùng bề mặt theo EN 16615 được xác nhận bởi

phòng thí nghiệm bên ngoài.
■ Phổ hiệu quả diệt khuẩn và diệt virut chống lại virut

bao bọc PLUS.
■ Vi trùng xét nghiệm: Enterococcus hirae, MVA,

Murines Norovirus, Adenovirus.

Khử trùng không hóa chất

Hệ thống bình kép

■ Thân thiện với tài nguyên và không có cặn, vì chỉ được

■ Nước sạch có thể được liên tục làm đầy trong khoang

làm sạch bằng nước.
■ An toàn tối đa vì sự phát triển của vi trùng đa kháng

được ngăn chặn.
■ Làm sạch bề mặt thân thiện mà không cần hóa chất.

do bộ phận đun sôi và khoang chứa nước được thiết
kế tách biệt.
■ Vì chỉ có một phần khối lượng tổng thể được làm

nóng, một luồng hơi nước liên tục được nhanh chóng
sản xuất.
■ Với khối lượng bình chứa lên đến 4l, máy SG 4/4 có

thể sử dụng trong thời gian dài mà không cần châm
nước.

SG 4/4, 1.092-104.0, 2023-01-01

Khử trùng được chứng nhận và hiệu quả
cao

PHỤ KIỆN CHO SG 4/4
1.092-104.0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Mã đặt hàng
MÁY LÀM SẠCH BẰNG HƠI NƯỚC/ MÁY HÚT BỤI HƠI NƯỚC/ BÀN ỦI HƠI NƯỚC
Vòi phun
Bộ đầu phun Power nozzle set

1

2.863-263.0

Giúp làm sạch dễ dàng những khu vực khó tiếp cận, ví dụ: góc và đường nứt,…



Đầu phun cầm tay

2

2.884-280.0

Đầu phun cầm tay có thêm bàn chải để làm sạch các khu vực nhỏ như buồng tắm, gạch ốp tường, ... Thích hợp sử
dụng kèm khăn lau cầm tay.



Đầu phun cửa sổ

3

2.863-025.0

Đầu phun cửa sổ để làm sạch dễ dàng và chuyên sâu cho cửa kính, cửa sổ hoặc gương bằng máy làm sạch bằng
hơi nước.



Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ

4

6.273-140.0

Lưỡi gạt nước cao su cho đầu phun cửa sổ của máy làm sạch bằng hơi nước



Bộ đầu chà tròn

5

2.863-264.0

Bộ đầu chà dạng tròn được thiết kế rất thiết thực, 2 màu vàng và đen dùng để phân biệt các khu vực làm sạch khác
nhau.



Bộ bàn chải tròn sợi đồng

6

2.863-061.0

Bàn chải tròn với sợi đồng giúp đánh bật các vết bẩn cứng đầu.



Bộ đầu chà tròn

7

2.863-058.0

Bộ bàn chải tròn có sẵn hai màu để đáp ứng các yêu cầu sử dụng khác nhau. Các bàn chải có màu khác nhau có
thể được sử dụng trong phòng tắm, nhà bếp, v.v. Các bàn chải hơi nước linh hoạt lý tưởng để sử dụng xung quanh
nhà của bạn.



Round brushes set

8

2.863-324.0

9

2.863-171.0

Bộ khăn lau cao cấp bằng vải vi sợi Microfibre được thiết kế dành riêng cho công tác làm sạch bằng hơi nước trong
nhà tắm. Bao gồm 2 khăn lau sàn chất liệu microfibre cao cấp, 1 khăn microfibre abrasive cover dùng cho vòi phun
cầm tay và 1 khăn dùng để đánh bóng microfibre polishing cloth.

Bộ khăn lau Microfibre cho nhà bếp

10

2.863-172.0

Bộ khăn lau cao cấp bằng vải vi sợi Microfibre được thiết kế dành riêng cho công tác làm sạch bằng hơi nước trong 
nhà bếp. Bao gồm 2 khăn lau sàn chất liệu microfibre cao cấp, 1 khăn lau softcover cho đầu phun cầm tay để loại bỏ
bụi bẩn cứng đầu, một khăn lau bề mặt thép không gỉ Microfibre stainless steel.

Bộ khăn lau Microfibre dành cho bàn phun sàn Classic
và Comfort

11

2.863-173.0

2 khăn lau sàn giúp mang lại hiệu suất làm sạch tối ưu



Bộ khăn lau Microfibre cho đầu phun cầm tay SC

12

2.863-270.0

Bộ gồm 2 khăn lau Microfibre dành cho đầu phun cầm tay máy SC. Vi sợi microfibre cao cấp giúp làm bong và kéo
theo bụi bẩn để có kết quả làm sạch kỹ lưỡng trên tất cả các bề mặt.



Vải thô, rộng

13

6.369-481.0

5 khăn lau sàn cotton chất lượng cao không xơ, thấm hút tốt



Cloth set

14

6.370-990.0

Bộ bàn chải



Bộ khăn lau
Bộ khăn lau Microfibre cho phòng tắm



 Phụ kiện đang có hàng
SG 4/4, 1.092-104.0, 2023-01-01

 Có bao gồm khi giao hàng



PHỤ KIỆN CHO SG 4/4
1.092-104.0

15

16
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18
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22

Mã đặt hàng
MÁY LÀM SẠCH BẰNG HƠI NƯỚC/ MÁY HÚT BỤI HƠI NƯỚC/ BÀN ỦI HƠI NƯỚC
Khác
Phụ kiện tháo giấy dán tường

15

2.863-062.0

Phụ kiện tháo giấy dán tường lý tưởng để loại bỏ giấy dán tường và cặn keo bằng cách sử dụng sức mạnh của hơi
nước.



Bộ vòng chữ O dự phòng

16

2.884-312.0

Bộ vòng chữ O dự phòng để thay thế vòng chữ O cho các phụ kiện máy làm sạch bằng hơi nước khác nhau.



MÁY LÀM SẠCH BẰNG HƠI NƯỚC/ MÁY HÚT BỤI HƠI NƯỚC
Ống khói

17

4.013-030.0

Phễu chiết rót với lưới lọc tích hợp, giúp đổ đầy bình nước dễ dàng và an toàn.



Vòi hút sàn

18

6.906-185.0

Vòi hút sàn có thêm lông bàn chải để loại bỏ bụi bẩn cứng đầu. Có thể được sử dụng có hoặc không có vải lau sàn.



Đầu hút sàn SG 4/4

19

2.885-465.0

Công cụ sàn mới, cải tiến cho kết quả làm sạch thậm chí còn tốt hơn – nhờ sử dụng hơi nước tối ưu và bề mặt làm
sạch lớn hơn.



Ống phun hơi nước 2m bk/yw

20

4.322-046.0

Ống nối có tay cầm và công tắc, chiều dài 2,5 m.



Xe đẩy

21

6.962-239.0

Để vận chuyển DE 4002 đến nơi làm sạch. Phụ kiện luôn sẵn sàng để sử dụng.



Extension pipe

22

4.127-024.3

 Phụ kiện đang có hàng

SG 4/4, 1.092-104.0, 2023-01-01

 Có bao gồm khi giao hàng



