SC 5 Premium

De SC 5 Premium met een stoomdruk van 4.2 bar en strijkoptie voor de aansluiting van een

**

*

stoomstrijkijzer is de krachtigste stoomreiniger in zijn klasse. Deze machine reinigt zonder één
enkel reinigingsmiddel en doodt 99.99% van de huishoudelijke bacteriën op alle soorten harde
* When thoroughly cleaning with the Kärcher Steam Cleaner 99.99 % of all
common household bacteria will be killed on common household hard surfaces.

oppervlakken. Van kookplaten tot smalle spleetjes en voegen, het veelzijdig toebehoren zorgt

** When thoroughly cleaning with the Kärcher steam cleaner the cleaning

performance is better than cleaning with a manual mop and detergent.
Tested according to international performance standards.

ervoor dat alles hygiënisch schoon wordt - ook hardnekkige vervuiling wordt verwijderd. Het
Comfort Plus vloermondstuk met flexibel gewricht en een groter reinigingsoppervlak garandeert een maximale ergonomie en perfecte reinigingsresultaten. Het contactloos vervangen
van de doeken zorgt voor een nog groter comfort. De uitgebreide toebehorenkit zorgt voor
een efficiëntere vuilverwijdering. Met de VapoHydro functie verwijdert u ook hardnekkig vuil.
Het lost het vuil simpelweg op en wast het weg met heet water. De stoomintensiteit kan worden aangepast aan het oppervlak en het vuil met de stoomcontrole op 4 niveaus. De continu
navulbare, afneembare watertank zorgt voor non-stop reinigen. Nog enkele interessante kenmerken: een geïntegreerde kabelopberging, een opbergruimte voor toebehoren en een par-
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keerpositie voor het vloermondstuk.

SC 5 Premium

 VapoHydro-functie
Bestelnr.

1.512-520.0

EAN Code

4054278041513

Oppervlakteprestatie

m²

150

Opwarmtijd

min

3

Tankinhoud

l

0,5 + 1,5 / (afneembare tank)

Max. stoomdruk

bar

4,2

Verwarmingsvermogen

W

2200

Kabellengte

m

6

Gewicht zonder toebehoren

kg

6

Afmetingen (l x b x h)

mm

439 × 301 × 305

Uitrusting
Kinderbeveiliging/veiligheidsventiel



Stoomregeling aan het apparaat

op het toestel (4 niveaus)

Geïntegreerde vultrechter
2-tank-systeem




Vloerreinigingsset

Comfort Plus + 2 x 0,5m verlengbuizen

Toebehoren

Handsproeier, punstraalsproeier, powersproeier, 2 ronde
borstels, 1 grote ronde borstel
2

Microvezeldoek voor de vloer

stuk(s)

Microvezel overtrek voor handsproei- stuk(s)
er
Ontkalkingssticks

1

Stoomslang met pistool

2,5

 Bij de levering inbegrepen

m
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Technische gegevens

Toebehoren voor SC 5 Premium
1.512-520.0
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Bestelnr.

Prijs

Beschrijving

Doekensets
Microvezel doekenset SC 4&5
(Comfort Plus Flap) 2 st

1 2.863-020.0

Microvezel Handovertrekset (2 st)

2 2.863-174.0

Katoenen Handovertrekken (5 st)

3 6.370-990.0

De twee hoogkwalitatieve microvezel vloerdoeken voor het
Comfort Plus vloermondstruk garanderen een betere oplos- 
sing en opname van het vuil.
2 fluwelen soft-overtrekken voor handsproeiers: voor bete
re oplossing en opname van het vuil
5 overtrekken van hoogwaardige katoen. Pluisvrij, absorbe
rend en sterk

Borstelset
Ronde borstel GROOT

4 2.863-022.0

Borstelset (2 zwart / 2 rood)

5 2.863-058.0

Borstelset messing (3 st)

6 2.863-061.0

Turbo stoomborstel

7 2.863-159.0

Gebruik de grote ronde borstel om grote oppervlakken in
geen tijd schoon te maken.
Twee verschillende kleuren voor verschillende toepassingen:
keuken en badkamer
Voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil, aangekoekt vuil op het ovenrooster. Niet geschikt voor gevoelige
oppervlakken als hout of plastic
Voor alle reinigingsopgaven, waarbij normaal gesproken
geschrobd moet worden. Moeiteloos reinigen in de helft van
de tijd






Sproeiers

8 2.863-019.0

Handsproeier

9 2.884-280.0

Ruitensproeier

10 2.863-025.0

Stoomfrees + verlengstuk

11 2.884-282.0

Textielsproeier

12 4.130-390.0

13 2.863-233.0

Ruitensproeier

14 4.130-115.0

Het Comfort Plus vloermondstuk met bijhorende microvezel
vloerdoek heeft een flexibel gewricht voor een uiterst ergonomische reiniging en maakt het mogelijk de doeken te
vervangen op een praktische manier zonder ze aan te raken.
Voor het reinigen van douchecabines, wandtegels en nog
veel meer. Kan met of zonder hoes gebruikt worden
Met de ruitensproeier kan u glas, ramen en spiegels grondig
schoonmaken met uw stoomreiniger.
Eenvoudige, milieuvriendelijke reiniging van voegen en
moeilijk te bereiken plaatsen. Voor gebruik met de puntsproeier
Voor het opfrissen van kleding en textiel, verwijdert geurtjes, strijkt moeilijk bereikbare plaatsen glad. Geïntegreerde
pluizenverwijderaar
De textielsproeier voor SC verfrist stoffen en verwijdert
kreuken uit kledij. Zeer effectief voor het verwijderen van
geuren. Met gëintegreerde pluisjesverwijderaar.
Voor het gemakkelijk en grondig reinigen van glazen oppervlakken en spiegels









Strijk toebehoren
Teflonzool voor strijkijzer met
lichtlopende zool I 6006

15 2.860-142.0

AB 1000

16 2.884-933.0

Overtrek strijkplank AB 1000

17 2.884-969.0

SC Stoomstrijkijzer lichtlopende
zool SC 5 I 6006 wit

 Bij de levering inbegrepen

18 2.863-209.0

 Beschikbaar toebehoren

Anti-kleef strijkzool voor het stoomstrijkijzer I 6006 met
lichtlopende zool uit roestvrij staal. Geschikt voor het strijken van kwetsbare stoffen zoals zijde, linnen, zwarte kleding of T-shirts met opdruk, kant enz.
Actieve strijkplank. Is in 6 hoogtes verstelbaar, beschikt
over een uitblaasfunctie en actieve stoomafzuiging.
Speciale combinatie van katoen en schuimrubber, hoge
luchtdoorlaatbaarheid, zorgt voor een betere doordringing
van de stoom in de was
Hoogwaardig stoomstrijkijzer in attractieve witte kleur. Met
comfortabele lichtlopende zool uit roestvrij staal.
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Vloermond Comfort PLUS FLAP
(incl 1 doek)

Toebehoren voor SC 5 Premium
1.512-520.0

19

20

Bestelnr.

Prijs

Beschrijving

Overige
Behangafstomer

19 2.863-062.0

Set O-ringen SC

20 2.884-312.0

 Beschikbaar toebehoren
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 Bij de levering inbegrepen

Voor het eenvoudig verwijderen van vloerbedekking en

lijmresten met stoom
Voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren
voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging

puntsproeier, stoomslang en verbinding met het stoomstrijkijzer.

