Vakumlu buharlı temizlik makinesi
SV 1902
Genel Bakış
SV 1902 çok işlevliliği yüksek konfor ile
birleştirmiştir. Üst sınıf buharlı temizleyici olarak
en yüksek beklentileri bile karşılar: buharla emiş,
buharlı temizlik, ıslak emiş, kuru emiş ve ütüleme
(isteğe bağlı aksesuar) HEPSİ-BİR-YERDE!
Özellikle sert zeminlerin temizliği çok
kolaylaşmıştır: tek seferde! emme, buharlama ve
kurutma .Bu üst sınıf emişli ve buharlı
temizleyicinin sınırsız çalışmasını sağlayan çift
tank sistemi vardır.
Sipariş numarası. 1.439-310.0

Standart Aksesuarlar
Zemin başlığı ve ekleri, Emniyet valfi, El aparatı,
detay aparatı, pencere aparatı ve buhar emiş
hortumu, Emişli ve uzatmalı detay başlığı,
Buhar vakumlama borusu (2 x 0,5 m), Buhar
vakumlama hortumu ve sapı, "Foamstop" köpük
giderici, Çocuk emniyet kilidi, HEPA filtre, Buhar
vakum işlevli zemin temizlik takımı, Havlu
kumaş örtü 1Adet, Derz başlığı, Döşeme
başlığı, Su tankı temizlik fırçası, Aksesuar
saklama çantası

Teknik Bilgiler
Isıtma kapasitesi W
Emme başarımı W
Kazan kapasitesi l
Azami buhar basıncı bar
Aksesuarsız ağırlık kg
Filtre sistemi

1250
1200
1,2
4
10,5
-

Açıklama
Zemin temizliğiEmişli zemin buhar başlığı her türlü zeminin kuru emilmesi; sert zeminin buharla
emilmesi: fayans veya mermer temizliği; gibi işlemlerde kullanılır. İlaveten buharla emme işlevi
halıları daha canlı yapacaktır. Farklı uygulamalar için zemin başlığına takılan değişik şeritler
mevcuttur: fırçalı şerit, lastik şeritler ve sert lastik şeritler.Diğer sert yüzeylerin temizliği Emişli
buhar el başlığı pencere ile ayna ve mutfak mobilyaları gibi düz yüzeylerin temizliğinde kullanılır.
Burada da değişik uygulamalar için farklı ek parçalar vardır: dar çeksil, geniş çeksil ve fırçalı
başlık.Diğer temizlik uygulamalarıEmişli nokta püskürtme başlığı, diğer aksesuarlarla ulaşılması
güç, küçük alanların temizliğinde kullanılır. İster başlık kullanmadan ister uzatma parçası veya
yuvarlak fırça ile.ÜtülemeKärcher buharlı ütüleri çok katlı kumaşları ütülemek için
mükemmeldir.6002 (paslanmaz çelik tabanlı) ve 7002 (alüminyum tabanlı) olarak iki farklı ütü
mevcuttur.Her iki ütünün emişli buharlı temizleyiciye bağlanması için farklı bağlantı fişlerine
gereksinim vardır.
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Uygulama
SV 1902 evin her yerinde kullanılabilir:- zemin temizliği- diğer sert yüzeylerin temizliği- diğer
temizlik uygulamaları- ütüleme (isteğe bağlı aksesuar ile)

Özellikler & Yararları
4 döner tekerlek
Kolay manevra kabiliyeti, dengeli.
Park konumu
Saklanması kolay, hortum ve boru karmaşası yok, kısa molalar mümkünHer daim doldurulabilir
(sadec SV 1902 için!)Kesinti olmaz, bağımsız çalışma, sınırsız çalışma, ısıtma için tekrar
beklenmez
Emniyet valfi
Güvenli kullanım, çocuklar açısından emniyetli
Paslanmaz çelik kazan
Uzun ömürlü, darbelere dayanıklı, daha az enerji tüketir
Buhar + emiş
Temizlenmiş yüzey hemen kurur, konforu arttırır, tek makine - iki uygulama
Buhar gücü
Temizlik kimyasalı gerekmez, hijyenik temizlik neticesi
Buhar ve emme gücü ayarları
Farklı uygulamalara uyumlu, yüksek konfor, ayarlara kolay ulaşılır
Su filtreleme ve HEPA-filtre
Aynı zamanda hava temizleyici, kötü koku yapmaz, pahalı toz torbası gerekmez

Tuchsets
Terry covers
Sipariş numarası. 6.370-990.0
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Vakumlu Buharlı Temizlik Makinaları
Pressurised steam iron I 7002
Sipariş numarası. 4.862-166.0

Pressurised steam iron I 6002
Sipariş numarası. 4.862-165.0

Round brush set
Sipariş numarası. 2.860-231.0

Foam of motor protection filter
Sipariş numarası. 6.402-024.0

HEPA filter
Sipariş numarası. 2.860-229.0
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