SC 2 EasyFix
Aparatul de curatat cu abur Kärcher SC 2 este perfect pentru curatarea fara substante chimice,
igienizand suprafetele dure din casa.
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Depozitare accesorii și pozitie de staționare
Compartiment confortabil de depozitare a accesoriilor si stationare
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usoara a duzei pentru podea in timpul pauzelor.
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Kit de curățare a podelei EasyFix cu garnitura flexibilă pentru duza de podea și înlocuirea lavetei murdare fără a intra
în contact cu murdăria, datorită sistemului inovativ de fixare.
Rezultate optime de curățare a tuturor tipurilor de podele datorită
tehnologiei duzei lamelare.



Sistem de îndepărtare a lavetei fără a intra în contact cu aceasta
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Siguranţa pentru copii pe pistolul pentru aburi
Un sistem de blocare oferă o protecție fiabilă, impotriva utilizării
necorespunzatoare de catre copii.
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Accesorii multifuncționale
Curatare vizata a diverselor suprafete cu duza pentru podea, duza
manuala, perie rotunda, etc.
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SC 2 EasyFix

 Compact si usor
 Cu setul de curatare EasyFix

Date tehnice
Cod de comandă

1.512-050.0

Cod EAN

4054278312491
Ucide până la 99,999% din coronavirus * și 99,9% bacterii **

Certificat de testare*
m²

75
6,5

Timp de încălzire
Boiler / capacitate rezervor

l

1+-/-

Presiune max. Abur

bar

3,2

Capacitate de încălzire

W

1500

Tipul de curent

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Lungimea cablului

m

4

Greutatea fără accesorii

kg

2,9

Dimensiuni (L x l x H)

mm

380 × 254 × 260

Dotare
Dispozitiv de blocare pentru copii/
supapă de siguranță



Reglarea debitului de abur

Pe mâner

Set pentru Curaţarea podelelor

EasyFix + țevi de prelungire (2 x 0,5m)
duză de mână, duză de finisare, perie rotundă (mică)

Accesorii
Lavetă din microfibră

Pieces

1

Husă de microfibră pentru duza de
mână

Pieces

1

Furtun abur cu pistol

m

2

Depozitare accesorii și pozitie de staționare

 Inclus in pachetul de livrare.



* Testele au arătat că, la curățarea punctuală timp de 30 secunde la putere maxima cu aparatul de curăţat cu abur Kärcher 99,999% din virusurile anvelopate, cum ar fi coronavirusul sau gripa (cu excepția virusului hepatitei B) pot fi eliminate de pe suprafețele dure, netede din mediul casnic (germeni de testare: Vaccinia-Ankara-Virus,
Modificat). ** La curățarea intensă cu aparatul de curăţat cu abur Kärcher, 99,99% din toate bacteriile comune de uz casnic vor fi ucise de pe suprafețe dure, netede din mediul casnic, cu
condiția ca viteza de curățare să fie de 30 cm/s şi nivelul aburului dat la maxim (germeni de testare: Enterococcus hirae).
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Randament de curățare per rezervor

SC 2 EASYFIX
1.512-050.0

Cod de comandă

Cantitatea

1

2

3 6

4 7

5

8

9

1013

1114

12

Pret

Duze
Duză podea EasyFix

Duza manuala

Carpet slider

Carpet slider mini

1 2.863-267.0

2 Pieces

2 2.884-280.0

1 Pieces

3 2.863-269.0

1 Pieces

4 2.863-298.0

1 Pieces

Duză pentru geamuri

5 2.863-025.0

1 Pieces

Set duze Power

6 2.863-263.0

2 Pieces

Textile care nozzle für SC

Duză mini EasyFix

7 2.863-233.0

1 Pieces

8 2.863-280.0

2 Pieces

Cu un sistem convenabil cu scai și o lavetă compatibilă din
microfibre pentru podea: Setul de duze pentru podea
EasyFix pentru aparatele de curățare cu abur permite înlocuirea lavetei fără a fi nevoie să intri în contact cu murdăria.
Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea
suprafetelor mici precum cabine de dus, faianta etc. Adecvat
pentru utilizarea cu sau fara capac.
De asemenea, asigură prospețimea fibrelor covorului: sania
pentru covoare care se fixează cu ușurință ușoară la duza de
podele EasyFix. Ideal pentru curățarea cu aburi a covoarelor.
Împrospătează cu ajutorul aburului chiar şi suprafeţele
neregulate şi greu accesibile acoperite cu mochetă: Mini
sanie pentru covoare pentru fixarea fără efort la duza de
podele EasyFix Mini, fără a intra în contact cu murdăria.
Accesoriul curata cu grija sticla, geamurile sau oglinzile
folosind un aparat de curatat cu abur.
Setul de duze de putere conține o duză de putere inclusiv o
piesă de extensie. Perfect pentru curățarea fără efort și
ecologică în zone greu accesibile, de exemplu colțuri și
rosturi.
Duză de îngrijire a textilelor pentru împrospătarea și netezirea hainelor și a țesăturilor, precum și eliminarea eficientă a
mirosurilor. Cu dispozitiv integrat de eliminare a scamelor.
Cu un sistem convenabil cu scai și o cârpă de podea compatibilă cu microfibră: setul de duze de podea EasyFix Mini
pentru curățarea cu abur permite înlocuirea lavetei fără a fi
nevoie să intre în contact cu murdăria. Recomandat în special pentru utilizarea în spații mici și zone greu accesibile.














Perii atasabile
4 Pieces

Set de perii rotunde cu peri din
mesing

10 2.863-061.0

3 Pieces

Duză perie rotundă mare

11 2.863-022.0

1 Pieces

Perie turbo cu aburi

12 2.863-159.0

1 Pieces

Set lavete din microfibre pentru
baie

13 2.863-266.0

4 Pieces

Set lavete SC pentru bucătărie

14 2.863-265.0

4 Pieces

Set de perii rotunde practice cu două perii negre și două
galbene — perfect pentru utilizare în diferite zone.
Set de perii rotunde cu peri din alama pentru o curatare fara
efort a murdariei si impuritatilor persistente. Ideal pentru
utilizarea pe suprafete rezistente.
Utilizati peria rotunda mare pentru a curata suprafetele mari
in timp optim.
Peria turbo cu aburi pentru o curatare economica, in jumatate de timp. Perfecta pentru toate activitatile de curatare ce
implica frecare. Munca devine astfel mult mai usoara.






Seturi de lavete

Set lavete microfibră pentru duza
de podea EasyFix

15 2.863-259.0

2 Pieces

Laveta microfibră EasyFix Mini
pentru duza de podea

16 2.863-296.0

2 Pieces

 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.

Setul de lavete din microfibre de înaltă calitate pentru curățarea cu abur în baie, conține două lavete pentru podea, o
laveta pentru duza de mană și o laveta pentru lustruire.
Setul de lavete din microfibră pentru curățarea cu aburi în
bucătărie conține două lavete din microfibră de înaltă calitate pentru podea, un învelitoare din microfibră pentru duza
de mână și o lavetă din microfibră de oțel inoxidabil.
Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdăria. Datorită sistemului de prindere cu scai, laveta este usor
de atasat si de indepartat de pe duza de podea EasyFix.
Laveta poate fi schimbată fără a intra în contact cu murdăria. Datorită sistemului de fixare cu scai, laveta este ușor și
rapid de atașat și de îndepărtat de pe duza EasyFix Mini.
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9 2.863-264.0

Set duze perii rotunde

SC 2 EASYFIX
1.512-050.0
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18

19

Cod de comandă

20

Cantitatea

17 2.863-299.0

15 Pieces

Lavete de unică folosință EasyFix
Mini

18 2.863-300.0

15 Pieces

Acoperire duză de mână

19 2.863-270.0

2 Pieces

20 2.863-309.0

2 Pieces

Lavete de unică folosință EasyFix

Microfibre floor cloths abrasive
2-er Se
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Pret
Setul de 15 lavete de unică folosință pentru duza de podea
EasyFix face curățarea rapidă și igienică a suprafețelor dure.
Benzile galbene cu scai permit fixarea lor cu ușurință.
Set de 15 lavete de unică folosință pentru duza de podea
EasyFix Mini pentru curățarea rapidă și igienică a suprafețelor dure. Benzile galbene cu scai permit atașarea ușoară a
lavetei.
Setul cu două învelitoare pentru duza de mână. Învelitorile
sunt fabricate din microfibră de înaltă calitate — pentru cele
mai bune rezultate de dizlocare și colectare a murdăriei.
Lavetele abrazive de curăţare a pardoselilor EasyFix elimină
chiar şi petele persistente de pe podelele din piatră rezistente la zgârieturi. Sistemul cu scai permite atașarea și
îndepărtarea ușoară fără contactul cu murdăria.









Altele

21 2.863-062.0

 Inclus in pachetul de livrare.

 Accesorii disponibile optional.

1 Pieces

Racleta pentru tapet, pentru o indepartare fara probleme a
tapetelor si resturilor de lipici cu ajutorul aburilor.
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Lichid indepartare tapet

