SC 4 EasyFix Premium Plus
Čistí podlahy plnou parou: SC 4 EasyFix Premium parný čistič s klzákom na koberce a praktickým príslušenstvom. Ideálny na permanentné čistenie vďaka dopĺňateľnej nádrži na vodu.
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Permanentne dopĺňateľná a odnímateľná nádrž na vodu
Čistenie bez prerušovania a pohodlné plnenie vody.

Súprava na čistenie podlahy EasyFix s flexibilným kĺbom na
podlahovej hubici a pohodlným suchým zipsom na upevnenie utierky na podlahu
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Priečinok na odkladanie kábla
Bezpečné uloženie káblov a príslušenstva.

Multifunkčné vybavenie príslušenstvom Premium
Čistenie rôznych povrchov pomocou podlahovej hubice, ručnej hubice, kruhovej kefky a podobne podľa potreby.



Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v
domácnosti vďaka efektívnej lamelovej technike.



Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné
upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
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SC 4 EasyFix Premium Plus
 Odnímateľná, permanentne dopĺňateľná nádrž pre prácu bez prerušenia
 Zvláštny priečinok na odkladanie kábla
 So súpravou na čistenie podlahy EasyFix, klzákom na koberce a príslušenstvom
Premium
1.512-485.0

Objednávacie číslo

4054278455501
ca. 100

Plošný výkon na jednu náplň (cca.)
Objem kotla / nádrže

l

0,5 + 0,8 / (odnímateľná nádrž)

Max. tlak pary

bar

3,5

Výkon ohrevu

W

2000

Druh prúdu

Ph / V / Hz

1 / 220–240 / 50–60

Dĺžka kábla

m

4

Hmotnosť bez príslušenstva

kg

4,1

Rozmery (d x š x v)

mm

380 × 251 × 273

Výbava
Regulácia pary

na rukoväti

Systém s 2 nádržami



Súprava na čistenie podlahy

EasyFix + predlžovacia trubica (2 × 0,5 m)

Príslušenstvo

Ručná a bodová tryska, Power tryska, 2 okrúhle kefky a 1 veľká kruhová kefka

Návlek na ručnú hubicu z mikrovlákna,
súpravu kruhových kefiek, hubicu na
okná

1

Utierka z mikrovlákna na podlahu so
suchým zipsom

2

Klzák na koberce




Odvápňovací prášok
Parná hadica s pištoľou

m

2

Podlahová hubica

EasyFix

Abrazívna utierka na ručnú hubicu z
mikrovlákna

1

 Štandardná výbava.
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Doba nahrievania

SC 4 EASYFIX PREMIUM PLUS
1.512-485.0
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Objednávacie
číslo
Menge
Hubice
Súprava s podlahovou hubicou
EasyFix

1 2.863-267.0

2

Klzák na koberce

2 2.863-269.0

1

Ručná hubica

3 2.884-280.0

1

Carpet slider mini

4 2.863-298.0

1

Hubica na okná

5 2.863-025.0

1

Súprava s power tryskou

6 2.863-263.0

2

Hubica na ošetrovanie textílií pre
SC

7 2.863-233.0

1

Súprava s podlahovou hubicou
EasyFix Mini

8 2.863-280.0

2

S komfortným suchým zipsom a vhodnou utierkou na podlahu z mikrovlákna: Súprava s podlahovou hubicou EasyFix

pre parné čističe umožňuje výmenu utierky bez kontaktu so
špinou.
Postará sa aj o oživenie kobercových vlákien: Klzák na
koberce na jednoduché upevňovanie na podlahovú hubicu

EasyFix. Ideálny na parné čistenie kobercov.
Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých
plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky atď. Používa sa s 
poťahom alebo bez.


Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla,
okien alebo zrkadiel pomocou parného čističa.
Súprava s power tryskou obsahuje power trysku vrátane
predlžovacieho nadstavca. Ideálna na jednoduché a ekologické čistenie na ťažko prístupných miestach, ako sú napr.
kúty a škáry.
Hubica na ošetrovanie textílií, k osvieženiu a vyhladeniu
odevov a textílií a k účinnému odstráneniu neríjemného
zápachu. Integrovaný odstraňovač žmolkov.
S komfortným suchým zipsom a vhodnou utierkou na podlahu z mikrovlákna: Súprava s podlahovou hubicou EasyFix
Mini pre parné čističe umožňuje výmenu utierky bez kontaktu so špinou. Obzvlášť sa hodí na čistenie v malých
priestoroch a na ťažko prístupných miestach.



S veľkou kruhovou kefkou budú vyčistené za rovnaký čas
väčšie plochy.
Praktická súprava kruhových kefiek s dvomi čiernymi a
dvomi žltými kefkami – perfektné na čistenie na rôznych
miestach.
Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na odstránenie zažratej špiny a inkrustácií bez námahy. Ideálna
na použitie na necitlivé povrchy.
Namáhavé drhnutie už nie je potrebné! Parná turbo kefa na
jednoduché čistenie za polovicu času. Skutočné uľahčenie
práce, hlavne pri čistení škár a kútov.









Kefkové nadstavce
1

10 2.863-264.0

4

Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami

11 2.863-061.0

3

Parná turbo kefa

12 2.863-159.0

1

Súprava utierok z mikrovlákna pre
podlahovú hubicu EasyFix

13 2.863-259.0

2

Súprava utierok z mikrovlákna pre
kúpeľne

14 2.863-266.0

4

Súprava utierok z mikrovlákna pre
kuchyne

15 2.863-265.0

4

Súprava kruhových kefiek





Súpravy utierok

 Štandardná výbava.

 Príslušenstvo na objednávku.

Výmena utierky bez kontaktu so špinou: kvalitné utierky na
podlahu z mikrovlákna EasyFix. Vďaka suchému zipsu sa

rýchlo pohodlne upevňujú na podlahovú hubicu parného
čističa EasyFix.
Kvalitná súprava utierok z mikrovlákna na parné čistenie v
kúpeľni obsahuje dve utierky na podlahu z mikrovlákna,

jeden abrazívny návlek z mikrovlákna na ručnú hubicu, ako
aj jednu leštiacu utierku z mikrovlákna.
Súprava utierok z mikrovlákna na parné čistenie v kuchyni
obsahuje dve kvalitné utierky na podlahu z mikrovlákna,

jeden návlek z mikrovlákna na ručnú hubicu, ako aj jednu
utierku z mikrovlákna na antikorové povrchy.
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9 2.863-022.0

Veľká kruhová kefka

SC 4 EASYFIX PREMIUM PLUS
1.512-485.0
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Objednávacie
číslo
Menge
Súprava utierok z mikrovlákna pre
podlahovú hubicu EasyFix Mini

16 2.863-296.0

Súprava jednorazových utierok
EasyFix Mini

17 2.863-300.0

15

Súprava návlekov z mikrovlákna
pre ručnú hubicu

18 2.863-270.0

2

Súprava návlekov z mikrovlákna
na veľkú kruhovú kefku

19 2.863-243.0

2

20 2.863-062.0

1

2

Výmena utierky bez kontaktu so špinou: kvalitné utierky na
podlahu z mikrovlákna EasyFix Mini. Vďaka suchému zipsu
sa rýchlo pohodlne upevňujú na podlahovú hubicu parného
čističa EasyFix Mini.
15 jednorazových utierok pre podlahovú hubicu EasyFix
Mini na rýchle a hygienické čistenie tvrdých plôch. Žlté
suché zipsy umožňujú jednoduché upevnenie utierky.
Súprava s 2 návlekmi na ručnú hubicu. Návleky sú z kvalitného mikrovlákna – pre lepšie uvoľňovanie a zbieranie
špiny.
2 návleky na veľkú kruhovú kefku z mikrovlákna. Kvalitné
mikrovlákna pre lepšie odstraňovanie špiny a žiarivé výsledky s veľkou kruhovou kefkou.







Iné

 Štandardná výbava.

Odstraňovač tapiet na bezproblémové odstraňovanie tapiet

a zvyškov lepidla pomocou intenzívnej pary.

 Príslušenstvo na objednávku.
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Odstraňovač tapiet

