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Model Kärcher SC 3 je nejrychlejší parní čistič své doby! Za pouhých 30 sekund ohřevu je
přístroj připraven k použití. Plynulá práce díky systému automatického doplnění vody a
systému 2 nádrží. Umožňuje nepřetržitý provoz a ušetří spoustu času. Součástí jsou odvápňovací tyčinky, díky kterým se automaticky prodlužuje životnost spotřebiče. Kärcher parní
čistič čistí nepřetržitě bez chemie a prakticky kdekoliv. Odstraní až 99,99 % běžných bakterií v domácnosti. S vhodným příslušenstvím můžou být dokonale čisté dlaždice, varná
deska i digestoř a nejužší spáry. Perfektně odstraní také odolné skvrny. Praktické úložiště
příslušenství, podlahová hubice Comfort Plus s flexibilním kloubem pro maximální ergonomii a perfektní výsledky čištění a parkovací pozice pro podlahovou hubici jsou detaily, které
dělají parní čištění ještě jednodušší.
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Objednací číslo

1.513-000.0
4039784959521
V

220–240

Frekvence

Hz

50–60

Topný výkon

W

1900

Max. tlak páry

bar

3,5

Doba ohřevu

min

0,5

Objem kotlíku / nádrže

l

1/–

Délka kabelu

m

4

Hmotnost bez příslušenství

kg

3,14

Vybavení

Dětská pojistka




Parkovací poloha
Parní hadice s pistolí

m

2

Podlahová hubice

Comfort

Tryska na bodový paprsek




Ruční hubice
Kulatý kartáček, černý

Stück

1

Froté potah pro ruční hubici

Stück

1

Stück

1

Odvápňovací kartuše
Froté hadřík na podlahu



  Obsaženo v objemu dodávky.     * Porovnáno s víceúčelovými vysavači Kärcher 2013     
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Objednací
číslo
Trysky
Ruční hubice

1 2.884-280.0

Prodloužení a Power tryska

2 2.884-282.0

Tryska k péči o textil

3 4.130-390.0

Okenní hubice

4 4.130-115.0

Gumová stěrka pro okenní hubici

5 6.273-140.0

Ruční hubice s dodatečnými štětinami k čištění sprchových
koutů, kachliček atd. Pro použití s nebo bez froté potahu.
K jednoduchému čištění spár a těžce přístupných míst šetrnému k životnímu prostředí. K použití s tryskou na bodový paprsek.
Tryska k péči o textil pro osvěžení a vyrovnání oblečení a
textilií a také k účinnému odstranění zápachu. S integrovaným
odstraňovačem žmolků.
K jednoduchému a důkladnému čištění skleněných ploch a
zrcadel.
Náhradní gumová stěrka pro okenní hubici 4.130-115







Ostatní
6 2.863-018.0



Odstraňovač tapet

7 2.863-062.0

Sada příslušenství univerzální

8 2.863-215.0

Sada náhradních o-kroužků

9 2.884-312.0

S pomocí tohoto příslušenství odstraníte párou snadno, rych
le, čistě a bez námahy tapety a tapetové lepidlo.
Univerzální sada příslušenství pro parní čistič: s 3 bavlněnými
utěrkami pro podlahovou hubici, se 3 bavlněnými potahy pro 
ruční hubici jakož i 2 červené a 2 černé kulaté kartáče.
Sada náhradních O-kroužků pro jednoduchou výměnu

O-kroužků na nejrůznějším příslušenství k parním čističům.

Sada kulatých kartáčků

10 2.863-058.0

Sada kruhových mosazných kartáčků

11 2.863-061.0

Kulatý kartáč velký

12 2.863-022.0

Kulatý kartáč se škrabkou

13 2.863-140.0

Parní turbokartáč

14 2.863-159.0

Sady utěrek
Sada utěrek Steam+Clean Bath koupelna

15 2.863-171.0

Sada utěrek Steam+Clean Kitchen
- kuchyně

16 2.863-172.0

Sada utěrek z mikrovláken na
podlahu
Sada utěrek Steam+Clean Cover

17 2.863-173.0

Sada froté utěrek

19 6.960-019.0

Sada froté utěrek, úzké

20 6.369-357.0

Sada froté utěrek, široké

21 6.369-481.0

18 2.863-174.0

  Obsaženo v objemu dodávky.            

Ve dvou různých barvách pro různé upotřebení, např. v kuchyni a koupelně. 4-dílné.
Pro jednoduché odstranění pevně ulpívajících nečistot, např.
nánosy na mřížce v pečící troubě. Nevhodné pro citlivé povrchy, jako dřevo a umělohmotné povrchy.3-dílné.
S velkým kulatým kartáčem lze vyčistit větší plochy za stejnou
dobu.
Velký kulatý kartáček se štětinami odolnými vysokým teplotám
a škrabkou pro odstranění pevně ulpívajícíh nečistot. Nevhodné pro použití na citlivých plochách.
Již žádné namáhavé drhnutí! Pomocí parního turbokartáče
účinně vyčistíte plochy za polovinu času. Pravé usnadnění
práce, zvláště při čištění spár a rohů.
2 soft utěrky na podlahu, 1 abrazivní utěrka pro odstranění
silně ulpívajících zbytků vápenných usazenin, 1 utěrka na
leštění.
Sada utěrek pro čištění parním čističem v kuchyni: 2 soft
polahové utěrky z mikrovláknového plyšového veluru, 1 soft
potah pro ruční hubici, 1 utěrka z mikrovlákna pro čištění
nerezu.
2 soft utěrky na podlahu pro lepší rozpouštění a pohlcení
nečistot.
2 soft potahy pro ruční hubici z plyšového veluru pro lepší
rozpouštění a pohlcení nečistot.
2 velké podlahové utěrky + 3 potahy z vysoce kvalitní bavlny.
Nezanechávají vlákna, dobře jímají vlhkost, odolné.
3 podlahové utěrky z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají
vlákna, dobře jímají vlhkost, odolné.
5 podlahových utěrek z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají
vlákna, dobře jímají vlhkost, odolné.
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Kartáčové násadky
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22

23

Froté potahy

22 6.370-990.0

5 potahů z vysoce kvalitní bavlny. Nezanechávají vlákna,
dobře jímají vlhkost, odolné.



23 2.863-019.0

Podlahová hubice Comfort Plus s pasující mikrovláknovou
utěrkou na podlahu nabízí flexibilní kloub pro co nejergonomičtější čištění a pohodlnou bezkontaktní výměnu utěrky.



Zubehörsets
Sada příslušenství Podlahová
hubice Comfort Plus

  Obsaženo v objemu dodávky.            
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