SC 1 EasyFix Premium (white)
SC 1 EasyFix Premium: Parní mop 2 v 1 s prodlužovací hadicí a podlahovou hubicí EasyFix má
perfektní velikost pro spontánní, rychlé čištění a především čištění bez použití chemie.
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Silný parní ráz 3,0 bar
Snadné odstranění nečistot všeho druhu - i na těžko přístupných
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místech
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Sada na čištění podlah EasyFix s flexibilním kloubem na
podlahové hubici a komfortní upevnění utěrky systémem
suchých zipů na podlahovou hubici
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Malý, příruční s bezproblémovým uskladněním
Parní čistič lze skladovat prakticky přímo na místě - a je vždy rychle
po ruce.
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Dětská pojistka na zařízení
Systém uzávěru nabízí bezpečnou ochranu před neodborným zacházením malými dětmi.



Optimální výsledky čištění na všech typech tvrdých podlah v domácnosti díky efektivní lamelové technologii.



Bezkontaktní výměna hadříku bez kontaktu s nečistotami a pohodlné
připevnění čisticí utěrky na podlahu díky systému s háčkem a
smyčkou

SC 1 EasyFix Premium (white), 1.516-375.0, 2019-03-18
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SC 1 EasyFix Premium (white)

 Snadné skladování díky kompaktnímu tvaru
 Je vždy rychle po ruce
 S prodlužovací hadicí a sadou na čištění podlah EasyFix

Technické údaje
Objednací číslo

1.516-375.0

EAN kód

4054278319759
m²

ca. 20
3

Doba ohřevu
Objem kotlíku / nádrže

l

0,2 + - / -

Max. tlak páry

bar

3

Topný výkon

W

1200

Druh proudu

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

Délka kabelu

m

4

Hmotnost bez příslušenství

kg

1,6

Rozměry (D x Š x V)

mm

321 × 127 × 186

Vybavení
EasyFix + prodlužovací trubka (2 × 0,5 m)

Sada na čištění podlah

Ruční hubice, tryska bodového paprsku, Power tryska, kulatý kartáč (malý), odměrka, prodlužovací hadice

Příslušenství
Potah pro ruční hubici z mikrovlákna

kusy

1

Systém upevnění háček-a-smyčka
utěrky z mikrovlákna

kusy

1
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Plošný výkon á naplnění nádrže (cca)

SC 1 EASYFIX PREMIUM (WHITE)
1.516-375.0
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Objednací
číslo

Menge

Trysky
Sada na čištění podlah EasyFix pro
SC 1

1 2.863-268.0

4 kusy

Ruční hubice

2 2.884-280.0

1 kusy

Kluzák na koberec

3 2.863-269.0

1 kusy

Okenní hubice

4 2.863-025.0

1 kusy

Sada Power trysky

5 2.863-263.0

2 kusy

6 2.863-233.0

1 kusy

Prodlužovací hadice pro SC 1

7 2.863-021.0

1 kusy

Odstraňovač tapet

8 2.863-062.0

1 kusy

9 2.863-264.0

4 kusy

Sada kruhových mosazných kartáčků

10 2.863-061.0

3 kusy

Kulatý kartáč velký

11 2.863-022.0

1 kusy

Parní turbokartáč

12 2.863-159.0

1 kusy

Sada utěrek z mikrovláken pro
koupelny

13 2.863-266.0

4 kusy

Sada utěrek z mikrovláken pro
kuchyně

14 2.863-265.0

4 kusy

Sada utěrek z mikrovláken na
podlahu pro podlahovou hubici
EasyFix (sada)

15 2.863-259.0

2 kusy

Utěrky na podlahu z mikrovláken
EasyFix Mini (sada)

16 2.863-296.0

Hubice pro péči o textil

Čistota bez kontaktu s nečistotami: Se sadou na čištění
podlah EasyFix pro SC 1 lze ruční parní čistič bleskurychle
přeměnit na parní mop 2 v 1.
Ruční hubice s dodatečnými štětinami k čištění sprchových
koutů, kachliček atd. Pro použití s nebo bez froté potahu.
Osvěží kobercová vlákna: Kluzák na koberec pro jednoduché
upevnění na podlahovou hubici EasyFix. Ideální pro parní
čištění kobercových podlah.
Okenní hubice pro zvláště snadné a přitom důkladné mytí
skel, oken nebo zrcadel pomocí parního čističe.
Sada trysky Power obsahuje trysku Power včetně prodloužení. Ideální pro jednoduché a ekologické čištění špatně
přístupných míst jako např. rohů a spár.
Hubice pro péči o textil k osvěžení a vyhlazení oblečení a
textilíí a k účinnému odstranění zápachu. S integrovaným
odstraňovačem žmolků.








Ostatní
S prodlužovací hadicí pro SC 1 dosáhnete snadno i na těžko

přístupná místa, jako jsou rohy a výklenky, a vyčistíte je.
S pomocí tohoto příslušenství odstraníte párou snadno,

rychle, čistě a bez námahy tapety a tapetové lepidlo.

Kartáčové násadky
Praktická sada kulatých kartáčků se dvěma černými a dvěma žlutými kartáčky – skvělé pro různé oblasti používání.
Pro jednoduché odstranění pevně ulpívajících nečistot, např.
nánosy na mřížce v pečící troubě. Nevhodné pro citlivé
povrchy, jako dřevo a umělohmotné povrchy.3-dílné.
S tímto velkým kulatým kartáčem vyčistíte za stejnou dobu
větší plochu.
Již žádné namáhavé drhnutí! Pomocí parního turbokartáče
účinně vyčistíte plochy za polovinu času. Pravé usnadnění
práce, zvláště při čištění spár a rohů.






Sady utěrek

SC jednorázové utěrky na podlahu
EasyFix

 Obsaženo v objemu dodávky.

17 2.863-299.0



2 kusy

15 kusy

Sada kvalitních utěrek z mikrovláken pro parní čištění v
koupelně zahrnuje dvě utěrky na podlahu, abrazivní utěrku
pro ruční hubici a utěrku na leštění.
Sada utěrek z mikrovláken pro parní čištění v kuchyni zahrnuje dvě kvalitní utěrky na podlahu, potah pro ruční hubici a
utěrku na ušlechtilou ocel.
Výměna utěrek bez kontaktu s nečistotami: utěrky na podlahu z mikrovláken EasyFix. Díky upínacímu systému je lze
snadno a rychle upevnit na podlahovou hubici EasyFix a
opět sejmout.
Výměna utěrek bez kontaktu s nečistotami: vysoce kvalitní
utěrky na podlahu z mikrovláken EasyFix Mini. Díky upínacímu systému na suchý zip je lze snadno a rychle upevnit na
podlahovou hubici parního čističe EasyFix Mini a opět sejmout.
Sada 15 jednorázových utěrek k upnutí na podlahovou hubici EasyFix pro rychlé a hygienické čištění tvrdých povrchů.
Proužky žlutého suchého zipu umožní snadné připevnění
utěrky k hubici.
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Sada kulatých kartáčků

SC 1 EASYFIX PREMIUM (WHITE)
1.516-375.0
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Objednací
číslo

Menge

SC jednorázové utěrky na podlahu
EasyFix Mini

18 2.863-300.0

15 kusy

Sada potahů z mikrovláken pro
ruční hubici Classic a Comfort

19 2.863-270.0

2 kusy

 Obsaženo v objemu dodávky.

Sada 15 jednorázových utěrek k upnutí na podlahovou hubici EasyFix Mini pro rychlé a hygienické čištění tvrdých

povrchů. Proužky žlutého suchého zipu umožní snadné
připevnění utěrky k hubici.
Sada se 2 potahy pro ruční hubici. Potahy jsou vyrobené z
kvalitních mikrovláken - pro nejlepší rozpouštění a pojímání 
nečistot.
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