
SC 3 Upright EasyFix
Изключително лесно дълбоко почистване с пара. Парочистачката SC 3 EasyFix може 
да бъде използвана на твърди подове. При основно почистване отстранява 99,999% 
от коронавирусите* и 99.99% от всички обичайни за дома бактерии** по твърди по-
върхности.

УНИЩОЖАВА ДО 
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 3 предварително зададени настройки на парата, за 

почистване на различни видове повърхности

 Означена със символи настройка за идеално количество на 
пара за дървени подове, плочки и килими.

 Непрекъсната пара и интегриран филтър за отстраняване 

на накип

 Подвижен резервоар, в който може да се долива вода по 
всяко време - за продължителна пара, без да прекъсвате 
работа.

 Благодарение на декалциращия филтър варовика се 
отстранява автоматично.

 Бързо загряване

 След само 30 секунди загряване уредът е готов за работа.

 LED лентата върху уреда сигнализира кога уреда загрява 

и кога е готов за работа

 Изключително лесно приложение благодарение на 
постоянната обратна връзка относно работния режим на 
уреда.

 Червената пулсираща светлина индикира, че устройството 
загрява, а зелената светлина показва, че уредът е готов за 
работа.
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SC 3 Upright EasyFix

 Обозначени със символи три настройки на парата осигуряват вина-
ги перфектното количество пара, спрямо вашите нужди

 Готова за употреба след 30 секунди; технология за премахване на 
накип

 Резервоар с допълване за непрекъсната работа

Технически данни
Артикулен н-р  1.513-300.0

 4054278290911
Сертификат за тест*  Отстранява 99,999% от коронавирусите* и 99.9% от всички обичайни за дома бактерии**
Производителност на площ с едно 
пълнене на резервоара

m² 60

Консумирана мощност W 1600
Дължина на кабела m 5
Време за загряване мин 0,5
Обем на резервоара l 0,5
Вид на тока Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Тегло без аксесоари kg 3,1
Тегло вкл. Опаковка kg 4
Размери (Д х Ш х В) mm 314 × 207 × 1185

Оборудване
Предпазен клапан  
Регулиране на количеството пара  Три настройки на парата, в зависимост от вида на настилката
Интегрирана фуния за пълнене  
Кърпа за под от микрофибър част (и) 1
Накрайник за килими  
Филтър за отстраняване на накип  
Интегриран превключвател вкл./
изкл.

 

Подвижен резервоар за вода  
  Включени в комплекта     * Тестовете показаха, че с точково почистване от 30 сек при макс. нивото на пара и директен контакт с почистваната повърхност с парочис-
тачка Керхер 99,999% от обвитите вируси като коронавирус или грип (с изключение на вируса на хепатит-В) могат да бъдат премахнати върху обичайни гладки твърди 
повърхности на домакинството (тест-зародиш: Модифицирана-Vaccinia-Ankara-Virus). ** При основно почистване с парочистачка Керхер се отстраняват 99,99% от всич-
ки обичайни за дома бактерии върху гладки твърди повърхности, при условие че скоростта на почистване е 30 см/сек при макс. ниво на пара и при директен контакт с 
почистваната повърхност (тест-зародиш: Enterococcus hirae).     
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Артикулен н-р Количество Цена

Дюзи

Накрайник за килим 1 2.863-269.0 1 част (и) Гарантира свежи текстилни подове: Накрайникът за кили-
ми за лесно прикрепване към дюзата за под EasyFix. 
Идеален за освежаване на килими.



Други

Патрон за декалциране 2 2.863-018.0 Бързо и ефикасно отстраняване на котления камък на 
парочистачката SC 3 EasyFix. Всичко, което трябва да 
направите, е да поставите патрона и сте готови.



Комплекти с кърпи

Комплект микрофибърни кърпи 
за под EasyFix

3 2.863-259.0 2 част (и) Кърпата може да се смени, без да се налага да влизате в 
контакт с мръсотия. Благодарение на системата с велкро, 
висококачествената кърпа от микрофибър EasyFix леснo и 
бързo, се прикрепя и сваля от дюзата.



Комплект кърпи за еднократна 
употреба EasyFix

4 2.863-299.0 15 част (и) Кърпи за еднократна употреба за парочистачки със систе-
ма EasyFix 15 бр. За бързо и хигиенично почистване на 
твърди подове.



Комплект абразивни кърпи за 
подова дюза EasyFix

5 2.863-309.0 2 част (и) Абразивните кърпи EasyFix за почистване на подове 
премахват дори упорити петна от устойчиви на драскоти-
ни каменни подове. Велкро системата позволява лесно 
закрепване и отстраняване без контакт с мръсотията.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     


