Parné vysávače

SV 7
Naparovanie, vysávanie a vysávanie v jednom pracovnom kroku - parný vysávač SV 7 je spojením
multifunkčnosti a najvyššieho komfortu.

Vybavenie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Podlahová hubica s tromi
násúpravami
Ručná hubica, bodová hubica,
hubica na okná
Systém s 2 nádržami
Kruhová kefka, čierna
Podlahová hubica
Bodová hubica na odsávanie
pary s predĺžením
Trubice na odsávanie pary (2 x
0,5 m)
Hadica na odsávanie pary s
rukoväťou
Odpeňovač "Foamstop"
Detská poistka
HEPA 12 filter
súprava na čistenie podlahy s
funkciou odsávania pary
Froté poťahy 1
Štrbinová hubica
Hubica na čalúnenie
Kefka na čistenie vodnej
nádrže
Taška na odkladanie
príslušenstva
Súprava okrýhlych kefiek

Objednávacie číslo: 1.439-410.0

Technické údaje
Doba nahrievania

5

Ráz pary

65

Max. tlak pary (bar)

4

Vákuum

-

Filtračný systém

-

Hmotnosť bez príslušenstva (kg)

9,1

Výkon ohrevu (W)

1100

Max. výkon (W)

2200

Dopĺňacia nádrž (l )

0,5

Objem kotla (l )

0,75

Permanentné dopĺňanie

1

Vodný filter (l )

1,2

Technické údaje
Nasávaný objem (l )

0,6

Rozmery (d x š x v) mm

515x336x340

Detaily
Popis
Kärcher parný vysávač SV 7 spája prednosti parného čistenia so silou vysávačov. Povysáva drobné
nečistoty z podlahy, poumýva a samozrejme vysuší. To všetko zvládnete pohodlne v jednom pracovnom
kroku. S týmto spoľahlivým všestranným strojom a rozsiahlym

Použitie
•
•
•
•
•
•
•

Armatúry
Umývadlo
Obkladačky
Okná, zrkadlá
Digestor
Varná doska

Vybavenie a úžitok
Detská poistka
Bezpečnostná poistka pred nesprávnym použitím napr. deťmi
Zrozumiteľné ovládacie prvky
Intuitívne ovládanie pre jednoduchú obsluhu.
Stroj 3-v-1
Čistenie parou, odsávanie pary a suché vysávanie.
4-stupňová regulácia sacieho výkonu
Sací výkon je možné individuálne prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
5-stupňová regulácia množstva pary
Sací výkon je možné individuálne prispôsobiť príslušnému povrchu a stupňu znečistenia.
Non-Stop para
␍Pre nepretržitú prevádzku možno nádrž rýchlo a ľahko kedykoľvek doplniť.
Komfortná podlahová hubica
Jednoduchšia a rýchlejšia výmena podlahovej hubice.
Priečinok na odkladanie kábla
Optimálne uloženie kábla pre úsporu miesta pri skladovaní.
Viacstupňový filtračný systém
1. Vodný filter 2. Filter na hrubé nečistoty 3. Penový filter 4. HEPA-filter* (*EN 1822:1998)

alternatívne príslušenstvo
Filtre
HEPA 12 filter
Vysokovýkonný HEPA filter (EN1822:1998) spoľahlivo zadrží peľ, spóry húb,
baktérie a výlučky roztočov. Zadrží 99,9 % všetkých čiastočiek väčších ako 0,3
μm.
Objednávacie číslo 2.860-229.0

Kefové nadstavce
Súprava kruhových kefiek
Súprava kruhových kefiek v 4 rôznych farbách na rôzne použitie.
Objednávacie číslo 2.860-231.0

Sady utierok
Súprava utierok z mikrovlákna - jemný návlek
2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru pre lepšie uvoľňovanie a
zbieranie špiny.
Objednávacie číslo 2.863-174.0

