
SC 4 Yellow *EU
Aparatul de curatat cu abur Kärcher SC 4 cu duza pentru podele EasyFix si rezervor de apa 

detasabil, pentru reumplere continua. Solutia simpla pentru curatenia permanenta.
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 Rezervor de apă detașabil pentru reumplere continuă

 Pentru curățare continuuă și umplere confortabilă cu apa.

 Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pen-
tru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra 
în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixa-
re.

 Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită 

tehnologiei duzei lamelare.

 Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta

 Compartiment integrat pentru depozitarea cablului

 Depozitare sigură a cablului și a altor accesorii.

 Accesorii multifuncționale

 Curațare eficientă a diverselor suprafete cu duza pentru podea, duza 

manuală, perie rotundă, etc. SC
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SC 4 Yellow *EU

 Rezervor detasabil, ce poate fi reumplut pentru perioade lungi de 
funcționare

 Compartiment separat pentru depozitare cablu
 Cu setul de curatare EasyFix

Date tehnice
Cod de comandă  1.512-450.0

Cod EAN  4054278313023

Certificat de testare*  Ucide până la 99,999% din coronavirus * și 99,99% bacterii **

Randament de curățare per rezervor m² 100

Timp de încălzire  4

Boiler / capacitate rezervor l 0,5 + 0,8 / (rezervor detașabil)

Presiune max. Abur bar 3,5

Capacitate de încălzire W 2000

Tipul de curent Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Lungime cablu m 4

Greutatea fără accesorii kg 4,05

Dimensiuni (L x l x H) mm 380 × 251 × 273

Dotare
Dispozitiv de blocare pentru copii/
supapă de siguranță

 

Reglarea debitului de abur  Pe mâner

Sistem cu două rezervoare  
Set pentru Curațarea podelelor  EasyFix + țevi de prelungire (2 x 0,5m)

Accesorii  duză de mână, duză de finisare, perie rotundă (mică)

Lavetă din microfibră Pieces 1

Husă de microfibră pentru duza de 
mână

Pieces 1

Furtun abur cu pistol m 2

Depozitare accesorii și pozitie de stați-
onare

 

  Inclus in pachetul de livrare.     * Testele au arătat că, la curățarea punctuală timp de 30 secunde la putere maxima cu aparatul de curățat cu abur Kärcher 99,999% din virusurile anvelo-
pate, cum ar fi coronavirusul sau gripa (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate de pe suprafețele dure, netede din mediul casnic (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus, 
Modificat). ** La curățarea intensă cu aparatul de curățat cu abur Kärcher, 99,99% din toate bacteriile comune de uz casnic vor fi ucise de pe suprafețe dure, netede din mediul casnic, cu 
condiția ca viteza de curățare să fie de 30 cm/s și nivelul aburului dat la maxim (germeni de testare: Enterococcus hirae).     



SC 4 YELLOW *EU
1.512-450.0

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

SC
 4

 Y
el

lo
w

 *
E

U
, 1

.5
1

2
-4

5
0

.0
, 2

0
2

0
-0

7
-2

0

Cod de co-
mandă Cantitatea Pret

Duze

Duză podea EasyFix 1 2.863-267.0 2 Pieces 
Duza manuala 2 2.884-280.0 1 Pieces Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea 

suprafetelor mici precum cabine de dus, faianta etc. Adecvat 
pentru utilizarea cu sau fara capac.



Carpet slider 3 2.863-269.0 1 Pieces 
Carpet slider mini 4 2.863-298.0 1 Pieces 
Duză pentru geamuri 5 2.863-025.0 1 Pieces Accesoriul curata cu grija sticla, geamurile sau oglinzile 

folosind un aparat de curatat cu abur.


Set duze Power 6 2.863-263.0 2 Pieces 
Textile care nozzle für SC 7 2.863-233.0 1 Pieces 
Duză mini EasyFix 8 2.863-280.0 2 Pieces 
Perii atasabile

Set duze perii rotunde 9 2.863-264.0 4 Pieces 
Set de perii rotunde cu peri din 
mesing

10 2.863-061.0 3 Pieces Set de perii rotunde cu peri din alama pentru o curatare fara 
efort a murdariei si impuritatilor persistente. Ideal pentru 
utilizarea pe suprafete rezistente.



Duză perie rotundă mare 11 2.863-022.0 1 Pieces Utilizati peria rotunda mare pentru a curata suprafetele mari 
in timp optim.



Perie turbo cu aburi 12 2.863-159.0 1 Pieces Peria turbo cu aburi pentru o curatare economica, in jumata-
te de timp. Perfecta pentru toate activitatile de curatare ce 
implica frecare. Munca devine astfel mult mai usoara.



Seturi de lavete

Set lavete SC pentru baie 13 2.863-266.0 4 Pieces 
Set lavete SC pentru bucătărie 14 2.863-265.0 4 Pieces 
Set lavete microfibră pentru duza 
de podea EasyFix

15 2.863-259.0 2 Pieces Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdă-
ria. Datorită sistemului de prindere cu scai, laveta este usor 
de atasat si de indepartat de pe duza de podea EasyFix.



Laveta microfibră EasyFix Mini 
pentru duza de podea

16 2.863-296.0 2 Pieces Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdă-
ria. Datorită sistemului de fixare cu scai, laveta este ușor și 
rapid de atașat și de îndepărtat de pe duza EasyFix Mini.



Lavete de unică folosință EasyFix 17 2.863-299.0 15 Pieces Setul de 15 lavete de unică folosință pentru duza de podea 
EasyFix face curățarea rapidă și igienică a suprafețelor dure. 
Benzile galbene cu scai permit fixarea lor cu ușurință.



Lavete de unică folosință EasyFix 
Mini

18 2.863-300.0 15 Pieces 

Acoperire duză de mână 19 2.863-270.0 2 Pieces 
Microfibre floor cloths abrasive 
2-er Se

20 2.863-309.0 2 Pieces 

Altele

Lichid indepartare tapet 21 2.863-062.0 1 Pieces Racleta pentru tapet, pentru o indepartare fara probleme a 
tapetelor si resturilor de lipici cu ajutorul aburilor.



  Inclus in pachetul de livrare.       Accesorii disponibile optional.     


