
SC 4 EasyFix Iron
Парочистачката SC 4 EasyFix Iron с подова дюза EasyFix и парна ютия, включва ре-
зервоар с постоянно доливане, който може да се сваля без да се прекъсва работата. УНИЩОЖАВА ДО 

99.999% 
ОТ КОРОНАВИРУС*

И БАКТЕРИИ**

ДЪЛБОКО ПОЧИСТВАНЕ

БЕЗ ХИМИКАЛИ 
МНОГО-

ФУНКЦИОНАЛЕН

БЕЗ УСИЛИЯ
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 Свалящ се резервоар за вода с възможност за пълнене по 

всяко време

 За почистване без прекъсване и комфортно доливане на вода.

 Комплект за почистване на под EasyFix с гъвкав шарнир 

на подовата дюза и удобно закрепване с велкро на 

кърпата за под

 Оптимални резултати при почистване на всички видове 
твърди подови настилки благодарение на ефективната 
ламелна технология.

 Подмяна на почистващата кърпа без контакт с мръсотията, 
както и удобно закрепване на кърпата за почистване на пода 
благодарение на системата с велкро.

 Място за съхранение на кабела

 Сигурно прибиране на кабела и другите аксесоари.

 EasyFinish парна ютия

 Парна ютия с фиксирана температура, автоматично 
изключване и лека плоча. До 50% спестяване на време. SC
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SC 4 EasyFix Iron

 Подвижен резервоар за допълване, за работа без прекъсване
 Място за прибиране на кабела
 С комплект за почистване на под EasyFix и парна ютия

Технически данни
Артикулен н-р  1.512-461.0

 4054278676838
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 100

Време за загряване мин 4
Обем на резервоара/котела l 0,5 + 0,8 / (свалящ се резервоар)
Максимално налягане на парата bar 3,5
Консумирана мощност W 2000
Вид на тока Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60
Дължина на кабела m 4
Тегло без аксесоари kg 4
Размери (Д х Ш х В) mm 380 × 251 × 273

Оборудване
Защита от деца/предпазен вентил  
Регулиране на количеството пара  в ръкохватка
Система с два резервоара  
Комплект за почистване на подове  EasyFix + удължаващи тръби (2 × 0.5m)
Аксесоари  ръчна дюза, точкова дюза, кръгла четка (малка), парна ютия
Кърпа за под от микрофибър част (и) 1
Микрофибърен калъф за ръчна 
дюза

част (и) 1

Прах за премахване на котлен 
камък

 

Маркуч за пара с пистолет m 2,3
Съхранение на аксесоарите и пар-
кинг позиция

 

EasyFinish парна ютия  
  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

Комплект за под EasyFix 1 2.863-267.0 2 част (и) С удобна система за закрепване с велкро и подходяща 
кърпа от микрофибър: Комплект за под EasyFix за паро-
чистачки позволява кърпата да бъде подменена, без да 
се налага контакт с мръсотията.



Накрайник за килим 2 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.



Ръчна дюза 3 2.884-280.0 1 част (и) Ръчна дюза с допълнителни косми за почистване на мал-
ки повърхности като душкабини, стенни плочки и много 
други. Може да се използва със и без калъф.



Накрайник за килим Mini 4 2.863-298.0 1 част (и) Освежава дори труднодостъпни килими, използвайки 
пара: Мини накрайник за килими за лесно прикрепване 
към дюзата за под EasyFix Mini, без контакт с мръсотията.



Накрайник за прозорци 5 2.863-025.0 1 част (и) Накрайник за прозорци за цялостно почистване на стъкло, 
прозорци или огледала, използвайки пара. 

Силова дюза 6 2.863-263.0 2 част (и) Комплектът съдържа силова дюза и удължител. Идеален 
за лесно и екологично почистване на труднодостъпни 
места, напр. ъгли и пукнатини.



Дюза за текстил 7 2.863-233.0 1 част (и) Дюзата за текстил освежава и премахва гънките от дрехи-
те и тъканите и ефективно отстранява миризмите. С инте-
грирано отстраняване на власинки.



Комплект за под EasyFix Mini 8 2.863-280.0 2 част (и) С удобно закрепяне с велкро и съвместима микрофибър-
на кърпа: Комплектът EasyFix Mini, предназначен за паро-
чистачки, позволява подмяна на кърпата без да се налага 
да се влиза в контакт с мръсотията. Особено подходяща 
за използване в малки пространства и труднодостъпни 
места.



Накрайници с четка

Кръгла четка, голяма 9 2.863-022.0 1 част (и) С голямата кръгла четка могат да се почистят по-големи 
площи за по-малко време. 

Комплект кръгли четки 10 2.863-264.0 4 част (и) Практичен комплект с две черни и две жълти четки - идеа-
лен за използване в различни области. 

Комплект кръгли четки с месин-
гов косъм

11 2.863-061.0 3 част (и) Комплект кръгли четки с месингов косъм за отстраняване 
на упорити замърсявания и отлагания. Идеален за неде-
ликатни повърхности.



Силова парна дюза 12 2.863-159.0 1 част (и) Никога повече уморително търкане! Парната турбочетка е 
символ на пестящо усилия почистване за половината 
време. Едно истинско облекчаване на работата, особено 
при почистване на фуги и ъгли.



Аксесоари за гладене

Ютия EasyFinish с пара под наля-
гане

13 2.863-310.0 За гладене без усилия: Висококачествената ютия 
EasyFinish с пара под налягане с оптимална настройка на 
фиксирана температура и лека плоча с керамично покри-
тие. В атрактивен черен дизайн.



Маса за гладене AB 1000 14 2.884-933.0 1 част (и) Маса за гладене с функция надуване, активно засмукване 
на парата и 7-степенно регулиране на височината. 

Калъф за маса за гладене 15 2.884-969.0 1 част (и) Калъф за маса за гладене от памук и дунапрен за по-ви-
сока въздухопропускливост и по-добро проникване на 
парата в прането. Идеалният калъф за първокласен ре-
зултат от гладенето.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     
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Артикулен н-р Количество Цена

Комплекти с кърпи

Комплект микрофибърни кърпи 
за под EasyFix

16 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 микрофибърни кърпи 
за баня

17 2.863-266.0 4 част (и) Висококачественият комплект микрофибърни кърпи за 
баня, съдържа две висококачествени микрофибърни 
кърпи за под, микрофибърен абразивен калъф за ръчен 
накрайник и микрофибърна кърпа за полиране.



Комплект микрофибърни кърпи 
за кухни

18 2.863-265.0 4 част (и) Комплектът микрофибърни кърпи за почистване с пара в 
кухнята, съдържа две микрофибърни кърпи за под, микро-
фибърен калъф за ръчна дюза и микрофибърна кърпа за 
неръждаема стомана.



Комплект микрофибърни кърпи 
подова дюза EasyFix Mini

19 2.863-296.0 2 част (и) Кърпата може да се смени, без да се налага да влизате в 
контакт с мръсотията. Благодарение на системата с вел-
кро, висококачествената кърпа от микрофибър леснo и 
бързo се прикрепя и сваля от дюзата Easyfix Mini.



Комплект кърпи за еднократна 
употреба EasyFix

20 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 кърпи за еднократна 
употреба EasyFix Mini

21 2.863-300.0 15 част (и) Комплект от 15 кърпи за еднократна употреба за подова 
дюза EasyFix Mini за бързо и хигиенично почистване на 
твърди повърхности.



Комплект микрофибърни калъфи 
за ръчна дюза

22 2.863-270.0 2 част (и) Комплект с два калъфа за ръчна дюза. Калъфите са изра-
ботени от висококачествен микрофибър - за най-добри 
резултати при отстраняване на мръсотия.



Комплект микрофибърни калъфи 
за голяма кръгла четка

23 2.863-243.0 2 част (и) Две микрофибърни кърпи за голямата кръгла четка. Висо-
кокачествен микрофибър за по-добро отстраняване на 
мръсотията и блестящи резултати.



Комплект абразивни кърпи за 
подова дюза EasyFix

24 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.



Други

Приставка за тапети 25 2.863-062.0 1 част (и) Приставка за сваляне на тапети за безпроблемно отстра-
няване на тапети и остатъци от лепило със силата на 
парата.



  Включени в комплекта       Налични аксесоари     


