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Парочистачка Karcher SC 4 Iron Kit Yellow EU 1.512-453.0 - 2000 W

Парочистачка Karcher SC 4 Iron Kit Yellow EU 1.512-453.0 - 2000 W
 - Парочистачката SC 4 EasyFix Iron с подова дюза EasyFix, парна ютия с високо налягане, вкл. свалящ се
резервоар за вода с възможност за допълване за почистване без прекъсване.
- Изключително комфортната парочистачката SC 4 EasyFix Iron почиства без химия и е приложима навсякъде в
домакинството.
- Има двустепенно регулиране на парата за адаптиране интензитета й към повърхността и степента на
замърсяване.
- При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99.99% от всички обичайни за дома бактерии
по твърдите повърхности.
- С многофункционалните си аксесоари плочките, готварските печки, абсорбаторите и дори малките драскотини
се почистват хигиенично.
- Включително упоритите замърсявания се отстраняват надеждно.
- С включената към комплекта парна ютия с високо налягане се спестява 50% от обичайното време за гладене.
- Подовата дюза EasyFix, с гъвкав шарнир, гарантират удобство и комфорт, а благодарение на ламелната си
технология - перфектни резултати при почистването.
- С комфортната закрепваща система микрофибърната кърпа за под се поставя и сваля удобно без навеждане и
без контакт с мръсотията.
- Свалящ се, с възможност за непрекъснато допълване резервоар за вода, позволява работа без прекъсване.
- Още детайли: място за съхранение на кабела, комфортно съхранение на аксесоарите и паркинг позиция за
поставяне на подовата дюза.
 Параметри:
- Мощност: 2000 W             
- Напрежение: 230V/50Hz            
- Капацитет на резервоара: 0.500/0.800 л   
- Максимално налягане на парата: 3.5 bar     
- Време за загряване: 4 min
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- Ефективност за единица площ: 100 m2                
- Размери (Д х Ш х В): 380 x 251 x 273 mm  
- Аксесоари: Защита за деца, Предпазен клапан, Регулиране на количеството пара, в ръкохватката, Интегрирана
фуния за пълнене, Система с два резервоара, Комплект за почистване на подове, EasyFix + удължаващи тръби,
Аксесоари, ръчен накрайник, силова дюза, кръгла четка (малка), парна ютия, Калъф за ръчна дюза от
микрофибър, 1
Препарат за премахване на котлен камък, Паркинг позиция, Маркуч за пара с пистолет, 2.3, Интегриран
превключвател вкл./изкл.
- Тегло без аксесоари: 4.00 kg             
 Гаранция на физически лица: 2 години
Гаранция за юридически лица: 1 година
 Производител: Alfred Karcher GmbH & Co. KG - Германия
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