SG 4/4

Kompaktní parní čistič SG 4/4 s tlakem 4 bar. S plynulouregulací množství páry a funkcí
Vapo-Hydro pro perfektní výsledky čištění.

 Nádrž na čistou vodu lze neustále doplňovat, neboť kotel a


nádržka jsou od sebe odděleny.
Jelikož se ohřívá vždy jen část celkového objemu, vzniká konstantní pára.

2 VapoHydro

 Díky funkci VapoHydro lze plynule přizpůsobit sílu páry potřebám


čištění.
Vedle tlaku páry lze také plynule regulovat sytost páry od paprsku
páry až po proud horké vody.

3 Přihrádka na uložení příslušenství

 Integrovaná přihrádka umožňuje uložit nejrůznější příslušenství.
 Speciálně malé díly jsou bezpečně uloženy a neztratí se.

4 Hygienické čištění

 Hygienické čištění bez použití chemických látek.
 Absence agresivních čisticích prostředků chrání uživatele i
ošetřované plochy.
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1 Systém dvou nádrží

SG 4/4

 Systém dvou nádrží
Objednací číslo

1.092-104.0
4039784943117
V

220–240

Topný výkon

W

2300

Objem nádrže

l

4

Délka kabelu

m

7,5

Tlak páry

bar

4

Hmotnost bez příslušenství

kg

8

Rozměry (D x Š x V)

mm

475 × 320 × 275

Frekvence

Hz

50–60

Vybavení

Parní sací hadice s rukojetí
Parní trubky 2x
Podlahová hubice
Ruční hubice
Kulatý kartáček, černý
Hubice na čalounění s kartáčem
Power tryska
Tryska na bodový paprsek

  Obsaženo v objemu dodávky.     
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Napětí

SG 4/4
1.092-104.0

1

2

3

4

8

9

10

12

5

6

7

Objednací
číslo
Sady utěrek
Sada froté utěrek, široké

1 6.369-481.0

Froté potahy

2 6.370-990.0

Sada utěrek Steam+Clean Bath koupelna

3 2.863-171.0

Sada utěrek Steam+Clean Kitchen
- kuchyně

4 2.863-172.0

Sada utěrek z mikrovláken na
podlahu
Sada utěrek Steam+Clean Cover

5 2.863-173.0
6 2.863-174.0

Trysky
Prodloužení a Power tryska

7 2.884-282.0

Ruční hubice

8 2.884-280.0

Tryska s bodovým paprskem

9 2.884-281.0

Okenní hubice

10 4.130-115.0

Gumová stěrka pro okenní hubici

11 6.273-140.0

5 podlahových utěrek z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají
vlákna, dobře jímají vlhkost, odolné.
5 potahů z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají vlákna,
dobře jímají vlhkost, odolné.
2 soft utěrky na podlahu, 1 abrazivní utěrka pro odstranění
silně ulpívajících zbytků vápenných usazenin, 1 utěrka na
leštění.
Sada utěrek pro čištění parním čističem v kuchyni: 2 soft
polahové utěrky z mikrovláknového plyšového veluru, 1 soft
potah pro ruční hubici, 1 utěrka z mikrovlákna pro čištění
nerezu.
2 soft utěrky na podlahu pro lepší rozpouštění a pohlcení
nečistot.
2 soft potahy pro ruční hubici z plyšového veluru pro lepší
rozpouštění a pohlcení nečistot.
K jednoduchému čištění spár a těžce přístupných míst šetrnému k životnímu prostředí. K použití s tryskou na bodový paprsek.
Ruční hubice s dodatečnými štětinami k čištění sprchových
koutů, kachliček atd. Pro použití s nebo bez froté potahu.
Spáry a těžce přístupné oblasti mohou být bez námahy vyčištěny. Ve spojení s kulatým kartáčkem je možné mnohostranné
použití v kuchyni, koupelně a na WC.
K jednoduchému a důkladnému čištění skleněných ploch a
zrcadel.
Náhradní gumová stěrka pro okenní hubici 4.130-115















Ostatní
12 2.884-312.0

  Obsaženo v objemu dodávky.            

Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu
O-kroužků na nejrůznějším příslušenství k parním čističům.
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Sada náhradních o-kroužků

SG 4/4
1.092-104.0

1

6

7

Objednací
číslo

8

Množství

Šířka

Délka

Parní čističe
Kulaté kartáče, sada 3 ks

1 2.863-077.0

3 kusy

2 4.013-030.0

1 kusy

3 4.127-024.0

2 kusy

4 4.322-020.0

1 kusy

Bodenduese verpackt

5 6.906-185.0

Kulaté kartáče, mosazné štětiny

6 2.863-075.0

3 kusy

Uvolňovač tapet

7 2.863-076.0

1 kusy

Vozík

8 6.962-239.0

1 kusy

9 6.962-097.0

1 kusy
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  Obsaženo v objemu dodávky.            

