SV 7
Buharlı üfleme, buhar çekme ve kurulama… Hepsi tek makinede! SV 7 ile çok fonksiyonluluk ile
kullanışlılığın kusursuz birlikteliğine şahit olun! Ayrıca bakterileri %99,99* oranında öldürür,
dezenfeksiyon sağlar!
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3 özellik tek bir makinede toplanmıştır
Buhar, vakum ve kurulama bir arada
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Güvenli zemin başlığı
Tüm sert ve halı zeminlerde hızlı ve kolay değiştirilebilir 3 farklı
uygulama
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Çok aşamalı filtre sistemi
Su, büyük kirler, köpük ve HEPA filtreler (1822 EN: 1998) en ufak
partikülleri bile temizler
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SV 7

 Çift tank sistemi ara vermeden işleme devam etmeyi sağlar
 Tek bir işlemle buharlama, vakumlama ve kurutma
 Çok aşamalı filtre sistemi

Teknik veriler
Sipariş No.

1.439-410.0

EAN Kodu

4039784998858

Maks. Motor gücü

W

2200

Mevcut değil

l

0,45

Yedek tank

l

0,5

Maksimum buhar basıncı

bar

4

Su filtresi

l

1,2

Vakum gücü

mbar / kPa

210 / 21

Kablo uzunluğu

m

6

Boyutlar (U x G x Y)

mm

515 × 336 × 340

Isınma süresi

Asgari

5

Buhar çıkışı

g/saat

65
Çok aşamalı filtre sistemi

Filtre sistemi
Aksesuarsız ağırlık

kg

9,4

Isı çıkışı

W

1100

Emiş kapasitesi

l

0,6

 Gönderimde dahildir

Ekipman
Çocuk emniyet kilidi/emniyet valfi



Pencere aparatı, pencere sileceği

–

Buhar miktarı / emiş gücü ayarlama

5 aşama / 4 aşama

Buhar vakumlama hortumu ve sapı



HEPA 12 filtresi



Buhar emiş fonksiyonlu yer temizleme
kiti

Farklı uygulamalar için sert ve
halı yüzeylerde kullanılmak üzere
0.5 m 2 adet uzun buhar emiş
tüpü

Buharlı vakum fonksiyonlu el başlığı

Temizleme bezi ile kombine edilmiş pencere başlığı (geniş ve
küçük)

 Gönderimde dahildir
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Sürekli doldurma

SV 7
1.439-410.0
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Sipariş No.

Adet

Fiyat

Tanımlama

Buharlı temiz robotu için filtre
HEPA filtre*

1 2.860-229.0

1 Adet

SV yuvarlak fırça kiti

2 2.860-231.0

4 Adet

3 4.862-005.0

1 Adet

HEPA yüksek performanslı filtre (EN1822:1998), polen,
mantar sporları, bakteriler ve toz akarlarının yakalanmasın
da güvenilir kabul edilebilir. Tüm partiküllerin %99,9’u 0,3
µm’da filtrelenir. *(EN: 1822: 1998)
Dört farklı renk ve dört farklı kullanım için yuvarlak fırça

seti.

Ütü aksesuarları



 Mevcut aksesuarlar
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 Gönderimde dahildir

