SG 4/4
Najnowszy model profesjonalnej parownicy o uniwersalnym zastosowaniu. Urządzenie skutecznie usuwa uciążliwe zabrudzenia i pozostawia powierzchnie higienicznie czyste.
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System dwóch zbiorników
Zbiornik na wodę może być uzupełniany podczas pracy bez potrzeby
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jej przerywania.



Tylko część wody jest podgrzewana dzięki czemu parownica jest
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Schowek na akcesoria
Zintegrowany schowek pozwala przechowywać potrzebne akcesoria
na parownicy.



Akcesoria „pod ręką“, zawsze w jednym miejscu.

szybko gotowa do pracy.
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System VapoHydro
System VapoHydro umożliwia płynną regulację stopnia wilgotności
pary w zależności od zapotrzebowania.



System pozwala uzyskać parę lub strumień gorącej wody.
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Higieniczne czyszczenie
Higieniczne czyszczenie bez użycia środków czyszczących.
Brak potrzeby wykorzystywania agresywnych dla czyszczonej
powierzchni środków czyszczących.
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SG 4/4

 System dwóch zbiorników
 Krótki czas nagrzewania
 Pompa do napełniania boilera

Dane techniczne
1.092-104.0

Numer katalogowy
Napięcie

V

220–240

Moc grzałki

W

2300

Pojemność zbiornika

l

4

Przewód zasilający

m

7,5

Ciśnienie pary

bar

4

Ciężar bez wyposażenia

kg

8

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

mm

475 × 320 × 275

Częstotliwość

Hz

50–60

Wyposażenie standardowe
Wąż z uchwytem
Dwie rury parowe
Dysza podłogowa z lamelkami
Dysza ręczna
Szczotka okrągła, czarna
Dysza podłogowa ze szczotką
Dysza power
Dysza punktowa

 Objęte dostawą.
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AKCESORIA DLA SG 4/4
1.092-104.0
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Numer katalogowy
Menge

Cena

Opis

Dysze

1 2.884-280.0

1 szt.

2 2.884-282.0

2 szt.

3 2.884-281.0

1 szt.

4 2.885-142.0

1 szt.

Dysza do czyszczenia okien

5 2.863-025.0

1 szt.

Gumowa listwa do dyszy do okien

6 6.273-140.0

1 szt.

7 2.863-058.0

4 szt.

Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch
kolorach



Ściereczki frotte 5 sztuk

8 6.369-481.0

5 szt.



Powłoczki frotte 5 sztuk

9 6.370-990.0

5 szt.

10 2.863-171.0

4 szt.

11 2.863-172.0

4 szt.

12 2.863-173.0

2 szt.

13 2.863-270.0

2 szt.

14 2.863-174.0

2 szt.

Zestaw pięciu wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z
wysokiej jakości bawełny.
Zestaw pięciu wysoce chłonnych powłoczek na dyszę
ręczną z wysokiej jakości bawełny.
Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z
mikrofibry do czyszczenia łazienki.
Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z
mikrofibry do czyszczenia kuchni.
Dwie miękkie welurowe ściereczki podłogowe do łatwego
usuwania zabrudzeń. Zapewniają doskonale czystą podłogę.
Zestaw składa się z dwóch miękkich powłoczek z mikrofibry
na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie
zabrudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.

Zestaw O-ringów

15 2.884-312.0

22 szt.

Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic.



Dysza do usuwania tapet

16 2.863-062.0

1 szt.

Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz
pozostałości kleju wykorzystując działanie pary.



Dysza ręczna

Dysza power

Dysza punktowa

Dysza podłogowa

Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich powierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przeznaczona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.
Dysza Power z przedłużką znacznie zwiększa siłę czyszczenia dyszy do detali. Doskonała do łatwego, ekologicznego
czyszczenia trudnodostępnych miejsc np. rogów.
Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką
okrągłą daje wiele zastosowań.
Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy
efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i
większej powierzchni czyszczącej.
Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra
przy użyciu parownicy.
Gumowa listwa do dyszy do okien dla parownic.








Zestawy szczotek
Zestaw okrągłych szczotek
Zestawy ściereczek

Zestaw ścierek z mikrofibry do
łazienki
Zestaw ścierek z mikrofibry do
kuchni
Zestaw ścierek z mikrofibry do
podłogi
Zestaw powłoczek z mikrofibry








Inne akcesoria

 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

AKCESORIA DLA SG 4/4
1.092-104.0
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Numer katalogowy
Ilość

Średnica znamionowa

Długość Cena

Opis

Parownice

1 4.013-030.0

1 szt.

2 4.127-024.0

2 szt.






3 4.322-020.0

1 szt.

Szczotka do podłogi 300 mm

4 6.906-185.0

1 szt.

Zestaw okrągłych szczotek DE
4002
Wózek 4002

5 2.863-077.0

3 szt.



6 6.962-239.0

1 szt.

7 6.962-097.0

1 szt.




Ssawka podłogowa zamiennik SG
4/4



 Dostępne akcesoria.
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 Objęte dostawą.

8 2.885-465.0

