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Парочистачка Karcher SC 5 Iron Plug EU 1.512-530.0 - 2200 W

Парочистачка Karcher SC 5 Iron Plug EU 1.512-530.0 - 2200 W
 - Мощна и универсална.
- Парочистачката SC 5 EasyFix с 4.2 вar налягане и опция за свързване на парна ютия.
- Включително VapoHydro функция, непрекъснато допълващ се резервоар за вода и подова дюза.
- Да почистваш и гладиш на пълна пара? Не е проблем за SC 5 EasyFix.
- Защото най-силната парочистачка в този клас (4.2 вar налягане) има опция за свързване на парна ютия.
- И още, уредът чисти абсолютно без химия и при основно почистване се отстраняват 99.99% от всички
обичайни за дома бактерии по твърдите повърхности.
- С многофункционалните аксесоари плочките, готварските печки, абсорбаторите и дори малките драскотини
стават перфектно чисти, независимо дали са били по-леко или по-сериозно замърсени.
- Подовата дюза EasyFix с гъвкавия си шарнир, гарантират удобство и комфорт при работа, а ламелната
технология - перфектни резултати при почистването.
- Микрофибърната кърпа за под се фиксира удобно към подовата дюза и се отстранява без контакт с
мръсотията.
- VapoHydro функцията отстранява още по-лесно упорити замърсявания само с превключване към гореща вода.
- Интензитета на парата е регулируем, така че да е подходящ за повърхността и замърсяването.
- Резервоара за вода е свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване: идеално за почистване без
прекъсване.
- Още екстри: интегрирано място за прибиране на кабела, място за съхранение на аксесоарите и паркинг
позиция на подовата дюза.
 Параметри:
- Мощност: 2200 W             
- Напрежение: 230V/50Hz            
- Капацитет на резервоара: 0.500/1500 л   
- Максимално налягане на парата: 4.2 bar     
- Време за загряване: 3 min             
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- Ефективност за единица площ: 150 m2     
- Размери (Д х Ш х В): 439 x 301 x 305 mm          
- Аксесоари: Защита за деца, Предпазен клапан, Регулиране на количеството пара, на уреда (на степени),
Интегрирана фуния за пълнене, Система с два резервоара, Комплект за почистване на подове, EasyFix +
удължаващи тръби, Аксесоари, ръчна дюза, точкова дюза, кръгла четка (малка), Калъф за ръчна дюза от
микрофибър, 1, Препарат за премахване на котлен камък, Маркуч за пара с пистолет, 2.3
- Тегло без аксесоари: 6,00 kg             
 Гаранция на физически лица: 2 години
Гаранция за юридически лица: 1 година
 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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