SC 3 Upright EasyFix
Praktisk og brukervennlig dampvasker for harde gulv med forseglet overflate. Fjerner 99,9 %
av vanlige bakterier i hjemmet.
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Still inn dampmengden etter hvilken overflate som skal
rengjøres.
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Kort oppvarmingstid
Med en oppvarmingstid på kun 30 sekunder, er maskinen klar til å
brukes umiddelbart.

Innstilling og symboler for tregulv, fliser og teppe gir mulighet for
justering av damptrykk på ulike typer gulv.
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Kontinuerlig damptilførsel og integrert avkalkningspatron

LED Display signaliserer oppvarming og når maskinen er
klar til bruk

Avtakbar tank som er lett å ta av for å etterfylle underveis i rengjøringen uten at du trenger å avbryte arbeidet.
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Svært enkel og praktisk i bruk med kontinuerlig tilbakemelding om
driftsstatus til bruker.

Smart avkalkningspatron fjernes kalk automatisk.



Rødt pulserende lys indikerer at maskinen varmes opp, mens et konstant grønt lys indikerer at den er klar til bruk.
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TEKNISKE DATA OG TILBEHØR

SC 3 Upright EasyFix
 Tretrinns dampkontroll med symbol for ulike gulvtyper sørger for
riktig dampmengde på ulike gulv.

 Klar til bruk på 30 sek, ingen behov for avkalkning med avkalkningsteknologi

 Vanntanken kan etterfylles under bruk uten å avbryte rengjøringen

Tekniske data
1.513-300.0

Artikkelnr.

4054278290911
Rengjøringskapasitet per tank (ca.)

m²

60

Effekt

W

1600

Lengde på ledning

m

5

Oppvarmingstid

min

0,5

Beholderkapasitet

l

0,5

Strømforsyning

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Vekt uten tilbehør

kg

3,1

Vekt inkl. emballasje

kg

4

Mål (L x B x H)

mm

314 × 207 × 1185

Utstyr
Sikkerhetsventil



Regulering av dampmengde

Tretrinnsjustering for tilpassing til underlag



Integrert trakt
Mikrofiberklut
Teppeglider
Patron med avkalkningsmiddel
Integrert av/på bryter
Avtakbar rentvannstank

 Inkludert i leveranse

stk

1






* Tester har vist at 30 sekunder spotrengjøring med Kärcher dampvasker på maks. dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999% av kappekledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt Hepatitis-B-viruset) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).**Ved grundig rengjøring med Kärcher dampvasker på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99% av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maks. dampnivå
og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).
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Dreper inntil 99,999* % av koronavirus* og 99,9 % bakterier**

Testsertifikat*

SC 3 UPRIGHT EASYFIX
1.513-300.0
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Artikkelnr.

4

Antall

5

Pris

Beskrivelse

Endestykker

1 2.863-269.0

Teppeglider

1 stk

Til bruk med gulvmunnstykket for ekstra gli på tepper.



Rask og effektiv avkalkningspatron til Kärcher dampvasker
SC 3.



Diverse

2 2.863-018.0

Avkalkningspatron
Dampkluter
Sett med EasyFix mikrofibertrekk
til gulvmunnstykke
EasyFix engangskluter

3 2.863-259.0

2 stk

4 2.863-299.0

15 stk

Mikrofiber gulvkluter

5 2.863-309.0

2 stk

 Tilgjengelig tilbehør
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 Inkludert i leveranse

EasyFix mikrofibertrekk til gulvmunnstykke. Fester seg

enkelt til gulvmunnstykket og er enkelt å bytte.
Sett med 15 stk engangskluter til bruk med EasyFix gulvmunnstykke for rask og hygienisk rengjøring av harde over- 
flater.
EasyFix gulvkluter fjerner selv fastsittende flekker fra stein
gulv.

