SC 1 + Floor Kit
MISSING PICTURE: D:\
IM0080642

SC 1 Floor Kit, 2'si 1 arada buharlı mop, kimyasal kullanılmadan hızlı ara temizlik için idealdir,
birlikte verilen klasik zemin başlığı ile yorulmadan temizlik sağlar.
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Güçlü 3,0 bar buhar basıncı
Her türlü kiri kolaylıkla temizler – ulaşılması zor alanlarda dahi.
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Çeşitli seçenekler sayesinde rahat zemin temizleme
Verimli çıta teknolojisi ile evin içindeki çeşitli sert zeminlerde
olağanüstü temizlik sonuçları



Esnek nozul birleşme yeri sayesinde kullanıcının boyuna
bakılmaksızın zemine tam temas eden ergonomik ve verimli temizlik
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Küçük, kullanışlı ve saklaması kolay
Bu cihaz, erişim kolaylığı sağlamak için kullanım yerinde saklanabilir.
Tüm aksesuar parçaları, pratik aksesuar torbasında bir arada saklanabilir.
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Çok işlevli aksesuarlar
Zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha fazlasıyla farklı
yüzeylerin etkili şekilde temizlenmesi.
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SC 1 + Floor Kit

 Kompakt şekli sayesinde kolayca saklanır
 Her zaman kullanıma hazır

Teknik veriler
Sipariş No.

1.516-264.0

EAN Kodu

4054278014784
m²

20

Isınma süresi

Asgari

3

Kaynama tankı kapasitesi

l

0,2 + - / -

Maksimum buhar basıncı

bar

3

Isı çıkışı

W

1200

Mevcut tip

V / Hz

220 – 240 / 50 – 60

Kablo uzunluğu

m

4

Aksesuarsız ağırlık

kg

1,58

Boyutlar (U x G x Y)

mm

321 × 127 × 186

Ekipman
Çocuk emniyet kilidi/emniyet valfi



Zemin temizlik takımı

Comfort + 2 x 0,5 m uzatma borusu

Aksesuar

Manuel, detay ve güç başlığı, yuvarlak fırça



Aksesuar çantası SC1
Zemin başlığı havlusu

Adet

1

El aparatı havlusu

Adet

1
klasik

Zemin başlığı



Detay başlığı
Silindir fırça, siyah

 Gönderimde dahildir

Adet

1
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% 99.999'a kadar koronavirüs* ve% 99.9'a kadar bakteri** öldürür
Depo başına temizlik performansı
(yakl.)

SC 1 + FLOOR KIT
1.516-264.0
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Sipariş No.

Adet

Fiyat

Tanımlama

Nozüller

1 2.884-280.0

1 Adet

SC 1 için zemin kiti, Classic

2 2.885-411.0

4 Adet



SC 1 için zemin temizleme seti
EasyFix

3 2.863-268.0

4 Adet

Kirle temas etmeden temizlik: SC 1 için zemin temizleme seti
EasyFix ile, el tipi buharlı temizleyici hızlı bir şekilde 2'si 1 
arada buharlı paspasa dönüştürülebilir.

Floor tool Set EasyFix

4 2.863-267.0

2 Adet

Pencere temizleme nozülü

5 2.863-025.0

1 Adet

Power nozzle set

6 2.863-263.0

2 Adet

Buharlı serisi için tekstil başlığı

7 2.863-233.0

1 Adet

Pencere aleti için kauçuk çekpas

8 6.273-140.0

1 Adet

9 2.863-022.0

1 Adet

Yuvarlak fırça seti

10 2.863-264.0

4 Adet

Pirinç kıllardan oluşan yuvarlak
fırça kiti
Buharlı turbo fırça

11 2.863-061.0

3 Adet

12 2.863-159.0

1 Adet

13 2.863-058.0

4 Adet

Cloth set Steam+Clean Bath

14 2.863-171.0

4 Adet

Cloth set Steam+Clean Kitchen

15 2.863-172.0

4 Adet

Cloth set Steam+Clean Floor

16 2.863-173.0

2 Adet

El nozulu için mikrofiber bez seti

17 2.863-270.0

2 Adet

TEMİZLEME BEZİ SETİ

18 6.960-019.0

5 Adet

Havlu bez parçaları, dar

19 6.369-357.0

5 Adet

Cloth set 5 Stueck

20 6.369-481.0

5 Adet

DUVAR KAĞIDI SÖKME APARATI

21 2.863-062.0

1 Adet

SC 1 için uzatma hortumu

22 2.863-021.0

1 Adet

El aleti

Duşakabinler, fayanslar, vb. gibi küçük alanların temizlenmesi için ilave fırçaları bulunan el aleti. Kılıflı veya kılıfsız
kullanım için uygundur.




Buharlı temizleme makinesi yardımı ile camı pencereyi ve
aynaları iyice temizler.




Tekstil bakım başlığı, giysi ve kumaşlardaki kırışıklıkları ve
istenmeyen kokuları giderir.
Buharlı temizlik makinesi pencere aleti için kauçuk çekpas.



Büyük yuvarlak fırçayı, geniş alanları daha kısa sürede
temizlemek için kullanın.
Farklı alanlarda kullanım içi tasarlanan iki adet siyah ve iki
adet sarı fırça seti.
İnatçı ve yerleşmiş kirlerin çıkarılması için pirinç kıllardan
oluşan yuvarlak fırça seti. Hassas yüzeyler için idealdir.
Yarı zamanda, zahmetsiz temizlik için buharlı turbo fırça.
Güçlü temizlik hareketi, ovalama ihtiyacını ortadan kaldırır.
Gerçek bir zaman kazandıran etki.
İki renkte mevcut pratik yuvarlak fırça seti.



Bez seti, banyolarda buharlı temizlik makinesi kullanımlarına yönelik farklı mikrofiber bezler içerir.
Bez seti, mutfaklarda buharlı temizlik makinesi kullanımına
yönelik farklı mikrofiber bezler içerir.
Kirlerin kolayca çıkarılması için 2 adet yumuşak mikrofiber
velur zemin bezi. Mükemmel derecede temiz zeminler için.
El nozulu için iki kapaklı set. Kapaklar, kirleri gevşetirken ve
toplarken en iyi sonuçları elde etmek için yüksek kaliteli
mikrofiberden yapılmıştır.
El aleti için 3 kılıf ve 2 büyük zemin bezinden oluşan yüksek
kaliteli pamuktan üretilmiş bez seti.
Tiftiksiz, emici ve zor yıpranan özellik: 5 adet dar, yüksek
kaliteli pamuktan üretilmiş zemin bezi.
Tiftiksiz, emici ve zor yıpranan özellik: 5 adet ekstra geniş,
yüksek kaliteli pamuktan üretilmiş zemin bezi.





Fırça setleri
Büyük yuvarlak fırça

Yuvarlak fırça kiti






Kumaş setleri








Çok yönlü

 Gönderimde dahildir

 Mevcut aksesuarlar

Duvar kağıdı sıyırıcı, buhar gücünü kullanarak duvar kağıdını

ve yapışkan kalıntılarını temizlemek için idealdir.
SC 1 için uzatma hortumuyla köşeler ve nişler gibi ulaşılması

zor alanlar bile kolaylıkla temizlenebilir.
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