SC 3 Upright EasyFix Premium
Curățarea profundă a pardoselilor dure: Aparatul de curatat cu abur SC 3 Upright EasyFix Premium, atunci când este utilizat în profunzime, elimină 99,99% din bacteriile obișnuite.
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Presetarea debitului aburului în trei etape pentru curățarea
diferitelor suprafețe
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Timp scurt de încălzire
Cu o perioada de încălzire de doar 30 de secunde, dispozitivul este
gata de utilizare în cel mai scurt timp.

Opțiunile de selecție a simbolurilor în funcție de pardoseala, pentru
lemn, gresie și covoare, pentru a seta debitul ideal de abur.
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Abur continuu și cartuș de detartrare integrat

Afișajul LED de pe dispozitiv semnalizează încălzirea și
dacă este gata de utilizare

Rezervorul detașabil este ușor de umplut în orice moment, pentru
abur continuu fără a vă întrerupe munca.
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Datorită cartușului de decalcifiere, calcarul este îndepărtat automat.

Aplicare extrem de ușoară datorită feedback-ului continuu al dispozitivului către utilizator cu privire la starea sa de funcționare.



Lumina roșie intermitentă indică faptul că dispozitivul se încălzește și
o lumină verde constantă indică faptul că dispozitivul este gata de
utilizare.
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SC 3 Upright EasyFix Premium
 Trei simboluri de control a debitului de abur pentru a asigura un debit
perfect de abur

 Gata de utilizare în 30 de secunde, nu necesită curățare, datorită tehnologiei inovative cu cartuș de decalcifiere integrat

 Rezervor ce poate fi umplut în timpul funcționării

Date tehnice
Cod de comandă

1.513-320.0

Cod EAN

4054278351445
Ucide până la 99,999% din coronavirus * și 99,99% bacterii **

Certificat de testare*
Randament de curățare per rezervor

m²

60

Capacitate de încălzire

W

1600

Lungime cablu

m

5

Capacitate rezervor

l

0,5

Tipul de curent

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Greutatea fără accesorii

kg

3,1

Greutate cu ambalaj

kg

4,46

Dimensiuni (L x l x H)

mm

314 × 207 × 1185

Dotare



Supapa de siguranță

Reglarea în trei etape, în funcție de tipul de pardoseală

Reglarea debitului de abur
Lavetă din microfibră cu fixare cu
buclă și cârlig

Pieces

2

Laveta abrazivă cu prindere cu scai

Pieces

1

Glisor de parchet
Cartuș de detartrare
Comutator integrat de pornire/ oprire
Rezervor de apă curată detașabil

 Inclus in pachetul de livrare.






* Testele au arătat că, la curățarea punctuala timp de 30 sec la putere max. cu aparatul de curatat cu abur Kärcher 99,999% din virusurile anvelopate,
cum ar fi coronavirusul sau gripa (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate de pe suprafețe dure, netede din mediul casnic (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus, Modificat).**La curățarea intensa cu aparatul de curatat 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 sa fie de 30 cm/s si nivelul aburului dat la maxim (germeni de testare: Enterococcus hirae).
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Timp de încălzire

SC 3 UPRIGHT EASYFIX PREMIUM
1.513-320.0
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Cod de comandă

4

Cantitatea

5

Pret

Duze

1 2.863-269.0

1 Pieces

Set lavete microfibră pentru duza
de podea EasyFix

2 2.863-259.0

2 Pieces

Microfibre floor cloths abrasive
2-er Se
Lavete de unică folosință EasyFix

3 2.863-309.0

2 Pieces

4 2.863-299.0

15 Pieces

Carpet slider



Seturi de lavete
Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdăria. Datorită sistemului de prindere cu scai, laveta este usor
de atasat si de indepartat de pe duza de podea EasyFix.




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.

Altele

 Inclus in pachetul de livrare.

5 2.863-018.0

Decalcifiere rapidă și eficientă a aparatului de curățat cu
abur Kärcher SC 3 EasyFix. Tot ce trebuie să faceți este să
introduceți cartușul și ați terminat.



 Accesorii disponibile optional.
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Cartus decalcifiere

