
Výrobky
SC 952

Kärcher ruční parní čistič SC 952 je určen pro rychlé údržbové čištění, Je vhodný pro čištění oken, zrcadel,
umyvadel, osvěžení rostlin a dokonce i oblečení.

Vybavení:
• Dětská pojistka
• Power tryska
• Kulatý kartáček, černý 1 kusy
• Okenní stěrka

Objednací číslo: 1.516-201.0

Technické údaje
Napětí (V) 220-240

Frekvence Hz 50

Topný výkon (W) 1600

Max. tlak páry (bar) -

Doba ohřevu -

Objem kotlíku / nádrže l 0,25

Délka kabelu -

Hmotnost bez příslušenství (kg) 1,2

Rozměry (D x Š x V) (mm) 190x100x280



Detaily

Popis
Jediný ruční parní čistič s ručním odvápňovacím zařízením na světě. Díky krátké době ohřevu, jen 15
sekund, a odnímatelné, kontinuálně plnitelné nádržce, je SC 952 vždy připraven zjednat čistotu bez
chemie v kuchyni, koupelně a na WC. Kärcher SC 952 je vybaven dětskou pojistkou. Elektrické čerpadlo
a výkonný průtokový ohřívač zaručují kontinuální parní výkon. Nízká hmotnost, ergonomický design a 4m
přípojný kabel nabízí vysoký komfort obsluhy. Jako všechny ostatní Kächer parní čistič, také SC 952
disponuje vysokým standardem kvality a bezpečnosti.

Vybavení a užitek
1600 W topný výkon
15 sekund po zapnutí vyvíjí SC 952 páru.

Okenní stěrka
Ke stažení vlhkosti očištěné okenní plochy.

Dětská pojistka
Zabraňuje neúmyslnému stisknutí páky páry.

Power hubice
Koncentrovaná pára pro účinné čištění.

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



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

Trysky
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


