
Výrobky
SC 1.030 B

Mobilní parní čistič SC 1030 B zajistí čistotu bez chemie pouze párou v kuchyni, koupelně a na WC.
Hygienicky čisté i bez čisticích prostředků. Dodatečně vybaven žehličkou.

Vybavení:
• Dětská pojistka
• Bezpečnostní ventil
• Integrovaný plnicí trychtýř
• Parní hadice s pistolí 2 m
• Tryska na bodový paprsek
• Ruční hubice
• Kulatý kartáček, černý 1 kusy
• Froté potah pro ruční hubici 1

kusy
• Odvápňovací tyčinky
• Parní žehlička s žehlicí plochou

z ušl. oceli
• Froté hadřík na podlahu 1 kusy
• Podlahová hubice

Objednací číslo: 1.512-231.0

Technické údaje
Napětí (V) 220-240

Frekvence (Hz) 50-60

Topný výkon (W) 1500

Max. tlak páry (bar) 3,2

Doba ohřevu 8

Objem kotlíku / nádrže l 1

Délka kabelu (m) 4

Hmotnost bez příslušenství (kg) 3,2

Rozměry (D x Š x V) (mm) 380x254x260



Detaily

Popis
SC 1030 je příruční výkonný parní čistič vhodný do domácnosti. Optimalizovaná podlahová hubice
zaručuje idální výkon čištění, neboťnečistoty jsou pojímány celou plochou hubice. Nádoba na vodu s
objemem 1,2 l umožňuje uklidit celou domácnost pouze s několika málo pracovními pauzami. Díky max.
tlaku 3,2 bar je zajištěn vysoký výstup páry. Usazeniny vodního kamene, mastnot a ostatní pevně
ulpívající nečistoty mohou být účinně a přitom ekologicky (bez použití chemie!) odstraněny. Množství páry
může být plynule regulováno na parní pistoli a být přizpůsobeno čištěnému povrchu a stupni znečištění.
Design byl koncipován tak, aby byl přístroj atraktivní na pohled a zároveň aby poskytoval vysoký komfort
při práci. To se odráží např. v lehce srozumitelných obslužných prvcích, zástrčném systému příslušenství,
praktické parkovací pozici a velkých kolech pro snadnější potahování a velkou mobilitu paročističe. Jako
všechny Kärcher-parní čističe také SC 1030 disponuje velmi vysokým standardem kvality a bezpečnosti.
Přístroj je bezpečný vůči dětem, neboť patentovaný bezpečnostní uzávěr s přetlakovým ventilem lze
otevřít teprve až tehdy, když parní kotel není pod tlakem.

Vybavení a užitek
Ergonomické držadlo
Komfortní manipulace

Ruční hubice
Příruční hubice k čištění malých ploch.

Kompaktní rozměry a nízká hmotnost.
Snadno se nosí.

Nová podlahová hubice s lepším účinkem čištění a froté utěrkou.
Parkovací poloha
Parkovací poloha pro přerušení práce a komfortní uložení.

Tryska na bodový paprsek
Soustředí paprsek páry na jeden bod.

Kruhový kartáč
K čištění malých ploch, drážek, hran v kuchyni a koupelně.

Bezpečnostní pojistka
Zamezí otevření kotle pod tlakem.

Prodlužovací trubka
K čištění podlah.

Uložení příslušenství
Příslušenství lze optimálně uložit na zařízení.



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

Potahy na žehlicí prkna
Potah na žehlicí prkno
Potah na žehlicí prkno z bavlny a molitanu pro lepší propustnost vzduchu a
proniknutí páry prádlem. Ideální potah pro prvotřídní výsledky žehlení.
Objednací číslo 2.884-969.0

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



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

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

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



Žehlicí prkna
AB 1000 *EUR
Žehlicí prkno s funkcí vydouvání, aktivním odsáváním páry a šestistupňovým
nastavením výšky.
Objednací číslo 2.884-933.0


