
Výrobky
SC 5.800 C

Parní čistič Premium ve žluté. S tlakem páry 4,0 bar, topným výkonem 1800 W a průběžně plnitelnou nádrží
na čistou vodu a funkcí VapoHydro - voda-pára a opcí žehlení.

Vybavení:
• Dětská pojistka
• Bezpečnostní ventil
• Integrovaný plnicí trychtýř
• Systém dvou nádrží
• Parkovací poloha
• Parní hadice s pistolí 2.5 m
• Tryska na bodový paprsek
• Ruční hubice
• Kulatý kartáček, černý 1 kusy
• Froté potah pro ruční hubici 1

kusy
• Odvápňovací tyčinky
• Froté hadřík na podlahu 1 kusy
• Podlahová hubice
• Integrovaný spínač
• VapoHydro funkce

Objednací číslo: 1.439-130.0

Technické údaje
Napětí (V) 220-240

Frekvence Hz 50

Topný výkon (W) 1800

Max. tlak páry (bar) 4

Doba ohřevu 4

Objem kotlíku / nádrže (l) 0,5-1,5

Délka kabelu (m) 5

Hmotnost bez příslušenství (kg) 6

Rozměry (D x Š x V) (mm) 439x301x305



Detaily

Popis
Svým účinným tlakem páry 4,0 bar a topným výkonem 1800 W je žlutý SC 5.800 C řady Premium parním
čističem nové generace. Díky odnímatelné průběžně plnitelné nádrži na čistou vodu dodává páru
průběžně bez nutnosti přerušování práce pro skutečnou čistotu bez chemie. A to již po 4 minutách
ohřevu. Funkcí VapoHydro - voda-pára lze ještě snadněji odstranit i silně ulpívající nečistoty: Změnou
paprsku páry na proud horké vody se nečistoty uvolněné párou jednoduše opláchnou. Nastavením
množství páry lze intenzitu variabilně přizpůsobit povrchu a stupni znečištění. Vodní kámen, mastné
skvrny a jiné silně ulpívající nečistoty v koupelně, kuchyni apod. odstraní parní čistič účinně a šetrně k
životnímu prostředí. Ať okna, sprchové kouty, sklo, armatury, obklady, spáry, topná tělesa nebo
keramické varné desky - SC 5.800 C zvládne vše obratem ruky. Kvalitní parní čistič nabízí mnoho
praktických detailů vybavení. Například uložení příslušenství, parkovací polohu pro podlahovou hubici,
velká kola pro jednoduchou ovladatelnost, přihrádku pro uložení kabelu na stroji a zásuvku příslušenství,
do které lze připojit napařovací žehličku. Tak je možné zkrátit dobu žehlení až o 50 %.

Použití
• Čištění podlahy
• Armatury
• Umyvadla
• Obkladačky
• okna, zrcadla
• Digestoř
• Varná deska
•

Vybavení a užitek
Variabilní nastavení množství páry
Množství páry lze nastavit na různé povrchy a znečištění.

Funkce VapoHydro voda - pára
Doplňkově k páře lze zapnout teplou vodu. Tak se snadněji uvolňují silně ulpívající nečistoty a jednoduše
oplachují.

Vyjímatelná nádrž na čistou vodu
Průběžně doplňovaná nádrž na čistou vodu zajišťuje non stop páru bez přerušení práce.

Ergonomická parní pistole, rukojeť
Pro nejvyšší komfort a dobrou ergonomii při čištění

Intuitivní obslužné prvky
Intuitivní obsluha optimální pro uživatele

Integrovaná přihrádka pro úschovu kabelu
Optimální navinutí kabelu pro úschovu zařízení úspornou na místo

Dětská pojistka na parní pistoli
Chrání proti nesprávnému užívání např. dětmi

Krátká doba ohřevu (4 min)
Krátká čekací doba: Již po 4 minutách je zařízení připraveno k používání.

Otočný regulátor on/off na zařízení
Zařízení lze vypnout i bez vytažení zástrčky

Parkovací poloha pro podlahovou hubici
K zaparkování prodlužovací trubky včetně podlahové hubice během používání; praktická úschova



Volitelné příslušenství

Kartáčové násadky
Sada kulatých kartáčků
Ve dvou různých barvách pro různé upotřebení, např. v kuchyni a koupelně. 4-
dílné.
Objednací číslo 2.863-058.0

Sada kruhových mosazných kartáčků
Pro jednoduché odstranění pevně ulpívajících nečistot, např. nánosy na mřížce v
pečící troubě. Nevhodné pro citlivé povrchy, jako dřevo a umělohmotné povrchy.
3-dílné.
Objednací číslo 2.863-061.0

Kulatý kartáč se škrabkou
S dvouřadými tepluodolnými štětinami a škrabkou pro jednoduché odstranění
pevně ulpívajících nečistot, např. silné mastnoty na kuchyňských sporácích.
Nevhodné pro citlivé povrchy, jako dřevo a umělohmotné povrchy.
Objednací číslo 2.863-140.0

Parní turbokartáč
S Kärcher parním turbokartáčem můžete bez problémů a bez větší námahy
odstranit pevně ulpívající nečistoty. V porovnání se standardní tryskou s
kartáčkem odstraní parní turbokartáč špínu bez námahy a umožní vyčištění za
poloviční dobu.Toto vylepšení je dosaženo optimálním přizpůsobením parní
trysky a zlepšené geometrie kartáčků. Podstatného zlepšení v čištění je dále
dosaženo díky pulzujícím a vibrujícím pohybům parního turbokartáče.
Objednací číslo 2.863-159.0

Ostatní
Odstraňovač tapet
S pomocí tohoto příslušenství odstraníte párou snadno, rychle, čistě a bez
námahy tapety a tapetové lepidlo.
Objednací číslo 2.863-062.0

Sada příslušenství univerzální
Univerzální sada příslušenství pro parní čistič: s 3 bavlněnými ubrousky pro
podlahovou hubici, se 3 bavlněnými potahy pro ruční hubici jakož i 2 červené a 2
černé kulaté kartáče.
Objednací číslo 2.863-215.0



Ostatní
Sada náhradních o-kroužků
K jednoduché výměně o-kroužků na nejrůznějším příslušenství parních čističů.
Sada obsahuje o-kroužky pro bezpečnostní uzávěr, trysku na bodový paprsek,
prodloužení, parní hadici a pro připojení žehličky.
Objednací číslo 2.884-312.0

Parní žehlička
Parní tlaková žehlička I 6006 žlutá/černá
Vysoce kvalitní parní tlaková žehlička v atraktivním žluto-černém provedení. S
komfortní žehlicí plochou z ušlechtilé oceli.
Objednací číslo 2.863-208.0

Povlaky na žehlicí plochu
Nepřilnavý potah na žehličku I 6006
Nepřilnavý potah na napařovací žehličku BE 6006 s nerezovou žehlicí plochou.
Vhodná k žehlení choulostivých látek jako hedvábí, len, černé oděvy či špičky
límečků.
Objednací číslo 2.860-142.0

Sady utěrek
Sada utěrek Steam+Clean Bath - koupelna
2 soft utěrky na podlahu, 1 abrazivní utěrka pro odstranění silně ulpívajících
zbytků vápenných usazenin, 1 utěrka na leštění.
Objednací číslo 2.863-171.0

Sada utěrek Steam+Clean Kitchen - kuchyně
Sada utěrek s různými utěrkami z mikrovláken pro optimální používání parního
čističe v kuchyni.
Objednací číslo 2.863-172.0

Sada utěrek z mikrovláken na podlahu
2 soft utěrky na podlahu pro lepší rozpouštění a pohlcení nečistot.
Objednací číslo 2.863-173.0



Sady utěrek
Sada utěrek Steam+Clean Cover
2 soft potahy pro ruční hubici z plyšového veluru pro lepší rozpouštění a pohlcení
nečistot.
Objednací číslo 2.863-174.0

Sada froté utěrek
2 velké podlahové utěrky + 3 potahy z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají
vlákna, dobře jímají vlhkost, odolné.
Objednací číslo 6.960-019.0

Sada froté utěrek, úzké
3 podlahové utěrky z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají vlákna, dobře jímají
vlhkost, odolné.
Objednací číslo 6.369-357.0

Sada froté utěrek, široké
5 podlahových utěrek z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají vlákna, dobře
jímají vlhkost, odolné.
Objednací číslo 6.369-481.0

Froté potahy
5 potahů z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají vlákna, dobře jímají vlhkost,
odolné.
Objednací číslo 6.370-990.0

Trysky
Ruční hubice
K čištění sprchových koutů, kachliček atd. Pro použití s nebo bez froté potahu.
Objednací číslo 2.884-280.0



Trysky
Podlahová hubice
Nová inovativní podlahová hubice se zlepšeným výkonem čištění
Objednací číslo 2.885-142.0

Prodloužení a Power tryska
K jednoduchému čištění spár a těžce přístupných míst šetrnému k životnímu
prostředí. K použití s tryskou na bodový paprsek.
Objednací číslo 2.884-282.0

Tryska k péči o textil
V porovnání s klasickým žehlením má šetrné odstraňování záhybů pomocí trysky
k péči o textil velké výhody:Je možné šetrné vyrovnání citlivých látek (bez
lesklých míst).Není potřeba žehlicí prkno, odpadá zatěžující rozkládání žehlicího
prkna. Tryska k péči o textil se stane vyhlazovacím příslušenstvím, které se dá
použít všude .Trojrozměrné vyhlazení je možné: tryska k péči o textil je také velmi
vhodná pro použití na těžce přístupných místech (např. rukávech).Rychle
připravená k použití -k vyhlazení a osvěžení textilií mezi žehlením stejně jako pro
odstranění zápachu .
Objednací číslo 4.130-390.0

Okenní hubice
K jednoduchému a důkladnému čištění skleněných ploch a zrcadel.
Objednací číslo 4.130-115.0

Gumová stěrka pro okenní hubici
Náhradní gumová stěrka pro okenní hubici 4.130-115
Objednací číslo 6.273-140.0

Tryska s bodovým paprskem
Spáry a těžce přístupné oblasti mohou být bez námahy vyčištěny. Ve spojení s
kulatým kartáčkem je možné mnohostranné použití v kuchyni, koupelně a na WC.
Objednací číslo 2.884-281.0


