
STOOMREINIGERS

Met de standaard meegeleverde toebehoren kunt u uw 
stoomreiniger voor erg uiteenlopende reinigingstaken 
gebruiken. Hun verbluffend gebruiksgemak bespaart u 
bovendien kostbare tijd.

Basis toebehoren Extra toebehoren

Kärcher biedt daarnaast ook een brede keuze aan 
extra toebehoren die het toepassingsgebied van de 
stoomreinigers aanzienlijk uitbreiden. Maak het uzelf 
gemakkelijk en gebruik ze!

Set ronde borstels  
(2 geel / 2 zwart) 
2.863-058.0 
Prijs: € 11,95

Stoom-turboborstel 
1 stuk 
2.863-159.0 
Prijs: € 26,95

Grote ronde borstel 
1 stuk 
2.863-022.0 
Prijs: € 14,95

Vloermondstuk EasyFix  
Perfecte reinigingsresultaten met 
de duurzame, absorberende 
microvezel vloerdoek.  Meegeleverd 
bij: SC 1-2-3-4-5 EasyFix

Handsproeier 
Met robuuste borstels en overtrek 
om het vuil nog beter op te nemen. 
Meegeleverd bij:
Alle SC stoomreinigers

Puntstraalsproeier 
Staat garant voor een probleemloze 
reiniging van moeilijk bereikbare 
plaatsen. Meegeleverd bij:
Alle SC stoomreinigers

Ronde Borstel 
De flexibele borstelharen verwij- 
deren vuil op moeilijk bereikbare 
plaatsen. Meegeleverd bij:
Alle SC stoomreinigers

Ontkalkingspatroon 
Met dit patroon ontkalkt u betrouw-
baar uw stoomreinigers. 
Meegeleverd bij: SC 3

Ontkalkingspoeder 
Met dit poeder ontkalkt u betrouw-
baar uw stoomreinigers. 
Meegeleverd bij: SC 4-5 EasyFix 
(Iron kit)

Borstelset messing 
haren (3 stuks) 
2.863-061.0 
Prijs: € 11,95

Textielsproeier 
1 stuk 
2.863-233.0 
Prijs: € 14,95

Ruitensproeier 
1 stuk 
2.863-025.0 
Prijs: € 14,95

Microvezel 
handovertrek  
(2 stuks) 
2.863-270.0 
Prijs: € 19,95

Ontkalkingspoeder 
6 x 17 gram 
6.295-987.0 
Prijs: € 9,95

Vloermond EasyFix + 1 
microvezeldoek 
2.863-267.0 
Prijs: € 37,95

Behangafstomer 
1 stuk 
2.863-062.0 
Prijs: € 36,95

Flexibele slang met 
handvat voor SC 1 
2.863-021.0 
Prijs: € 21,95

Katoenen Doekenset 
(2 x vloerdoek, 3 x 
handovertrek).  
6.960-019.0
€ 15,95

Microvezel 
overtrekken voor de 
grote ronde borstel
(2 stuks) 
2.863-243.0 
Prijs: € 17,95

Verlengset en power-
sproeier
(2 stuks) 
2.863-263.0 
Prijs: € 9,95

Microvezel EasyFix 
vloerdoekenset  
(2 stuks) 
2.863-259.0 
Prijs: € 19,95

Carpet Glider
Voor een opfrissing 
van tapijten. 
2.863-269.0 
Prijs: € 14,95

Kalkfilterpatroon 
geschikt voor SC 3 
2.863-018.0 
Prijs: € 13,95

EasyFix vloerset 
geschikt voor SC 1.  
2.863-268.0 
Prijs: € 39,95

Strijkplank  
AB 100 
2.884-933.0 
Prijs: € 289,95

TOEBEHOREN STOOMREINIGERS

Wegwerp vloerdoeken 
EasyFix (15 stuks) 
2.863-299.0
Prijs: € 8,95

Microvezel doekenset 
EasyFix badkamer | 
keuken  
2.863-266.0 | 2.863-
265.0 
Prijs: € 34,95

Stoomstrijkijzer Easy-
Finish. Geschikt voor: 
SC 4/5 Iron Kit 
2.863-310.0 
Prijs: € 109,95

Voor meer informatie:

Kärcher BeLux

Boomsesteenweg 939 
2610 Wilrijk (Antwerpen)

Tel. +32 3 340 07 11 
Fax +32 3 314 64 43

info@be.kaercher.com 
www.karcher.be 
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Sinds meer dan 75 jaar is Kärcher toonaangevend 
in de reinigingsmarkt.  Uitmuntende  kwaliteit 
en duurzaamheid worden hoog in het vaandel 
gedragen. Deze waarden worden consequent in 
heel de organisatie nageleefd. Gecombineerd 
met ons innovatieve karakter, kunnen we u als 
consument zo garanderen dat u steeds weer een 
toestel ontvangt dat voldoet aan de strengste 
kwaliteitseisen en dat telkens op topniveau 
presteert.

STOOMREINIGERS

TECHNISCHE GEGEVENS SC 1 SC 1 EasyFix  SC 2 EasyFix SC 2 Upright EasyFix SC 3 EasyFix SC 3 Upright EasyFix SC 4 / SC 4 Iron Kit EasyFix SC 5 / SC 5 Iron Kit EasyFix

Oppervlakteprestatie (m2) - 20 75 60 75 75 100 150

Verwarmingsvermogen (Watt) 1.200 1.200 1.500 1.600 1.900 1.900 2.000 2.200

Max. opwarmtijd (min) 3 3 6,5 0,5 0,5 0.5 4 3

Tankinhoud (L) 0,25 0,25 1,0 0,4 1,0 0.5 0,5 + 0,8 0,5 + 1,5

Maximum stoomdruk (bar) 3,0 3,0 3,2 3.5 3,5 3.5 3,5 4,2

Kabellengte (m) 4 4 4 4 4 5 4 6

Stoomregeling - - 2 niveaus op pistool 2 niveaus op handvat 2 niveaus op pistool 3 niveaus op handvat 2 niveaus op pistool Variabel op toestel

Hand-, punt- of ronde borstel  /  /  /  /  /  / - / - / -  /  / - / - / -  /  /  /  / 

Doeken: hand / vloer  / -  /  / - /  / - /  /  / 

Floorkit - EasyFix EasyFix EasyFix EasyFix EasyFix EasyFix EasyFix

Strijkijzer - - - - - - - / - / 

Art. Nr. 1.516-300.0 1.516-330.0 1.512-050.0 1.513-345.0 1.513-110.0 1.513-300.0 1.512-450.0 / 1.512-461.0 1.512-530.0 / 1.512-536.0

Adviesprijs € 79,95 € 109,95 € 139,95 € 139,95 € 179,95 € 179.95 € 249,95 / € 369,95 € 439,95 / € 499,95

Prijzen in euro, incl. BTW en excl. recupel en bebat. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten;  = Standaard inbegrepen.
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MET STOOM

DIEPE REINIGING   
ZONDER CHEMICALIËN

Stoomreiniging is een natuurlijke, 
zuivere en milieuvriendelijke manier 
van reinigen, tot diep in de poriën 
en zonder chemische producten. Dit 
dankzij de ideale combinatie van 
druk en 100°C stoom. Dat maakt van 
stoom het ideale alternatief voor de 
traditionele reinigingsmethoden. Uw 
harde vloeren, keuken of badkamer 
zijn met een Kärcher stoomreiniger 
in een handomdraai weer schoon, 
en dat zonder reinigingsmiddelen!  

* De stoomreinigers van Kärcher 
doden bij een grondige reiniging 
99,99% van alle normale 
huishoudbacteriën op gewone 
huishoudelijke oppervlakken. 

Het EasyFix concept 
 
Het concept EasyFix zorgt met zijn gelijknamig 
vloermondstuk voor een makkelijker gebruik 
en een nog efficiëntere reiniging van alle harde 
vloertypes. De vloerdoek met klittenband 
bevestiging zorgt voor een betere hanteerbaarheid 
en 20% betere reiniging dankzij de nieuwe Lamella 
technologie. Met behulp van de carpet glider 
kunnen zelfs tapijten uitstekend opgefrist worden. 
Sinds 2018 hebben alle stoomreinigers met een 
vloerset de benaming ‘EasyFix’.

Meer voordelen van Kärcher stoomreinigers Het complete SC assortiment

- SC 1: de compacte. 
Handig en snel klaar voor gebruik. 
- SC 2: het basismodel. 
Multi-functioneel sledemodel. 
- SC 3: de middenklasse. 
Snel opgewarmd en navulbaar. 
- SC 4: de complete. 
Comfort plus en apart reservoir. 
- SC 5: de krachtpatser. 
Verwijdert het hardnekkigste vuil.
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Veiligheid

Het kinderslot 
verhindert 
dat spelende  
kinderen 
zich zouden 
verwonden.

1

Ergonomisch

Het flexibele 
vloermondstuk 
met scharnier 
maakt reinigen 
ergonomisch en 
comfortabel.

2

Toebehoren

Het veelzijdige 
assortiment 
aan toebehoren 
biedt voor elke 
reinigingstaak de 
juiste oplossing.

3

1 2 3

4,2 bar max.

100° C

ASSORTIMENT
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