
SC 4 EasyFix
Udobno čiščenje s paro brez prekinitev: s pomočjo SC 4 EasyFix parnega čistilca s talno šobo 

EasyFix in snemljivim rezervoarjem za vodo s funkcijo stalnega dopolnjevanja.
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 Konstantno ponovno polnjenje snemljive posode za vodo

 Neprekinjeno čiščenje in udobno polnjenje vode.

 Komplet za čiščenje tal EasyFix s fleksibilnim zgibom na 
talni šobi in udobnim fiksiranjem krpe za tla s pomočjo 
ježkov.

 Optimalni rezultati čiščenja na različnih trdih tleh v gospodinjstvu 

zahvaljujoč učinkoviti lamelni tehnologiji.

 Zamenjava krpe brez kontakta z nečistočami in udobno nameščanje 

krpe za tla zahvaljujoč sistemu z ježki.

 Vgrajen predal za shranjevanje kabla

 Varno shranjevanje kabla in drugega pribora.

 Večnamenska dodatna oprema / pribor

 Čiščenje različnih površin v skladu s potrebami - s talno šobo, ročno 

šobo, okroglo krtačo itd. SC
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SC 4 EasyFix

 Snemljivi rezervoar s stalnim polnjenjem za delo brez prekinitev.
 Posebni predal za kabel
 S kompletom za čišćenje tal EasyFix

Tehnični podatki
Številka naročila  1.512-450.0

 4054278313023

Testni certifikat*  Uničuje do 99.999% korona virusa* in 99.9% bakterij**

Površinska zmogljivost po polnjenju 
rezervoarja (približno)

 100

Čas ogrevanja  4

Prostornina kotla/rezervoarja l 0,5 + 0,8 / (snemljiv rezervoar)

Največji parni tlak bar 3,5

Izhod za ogrevanje  2000

Vrsta toka  1 / 220 – 240 / 50 – 60

Dolžina kabla  4

Teža brez dodatkov  4,05

Mere (D × Š × V)  380 × 251 × 273

Oprema
Otroško varovalo / varnostni ventil  
Nastavitev količine pare  na ročaju

Sistem 2 rezervoarjev  
Komplet za čiščenje tal  EasyFix + podaljšljiva cev (2 × 0,5 m)

Pribor  Ročna šoba, točkasta šoba, okrogla ščetka (mala)

Krpa za tla iz mikro vlaken  1

Prevleka iz mikro vlaken za ročno 
šobo

 1

Parna cev s pištolo  2

Shranjevanje pribora in odlagalno 
mesto

 

  Vključno v dobavo     * Testi so pokazali, da je s parnim čistilnikom Kärcher, s 30 sekundnim čiščenjem neposredno na enem mestu in z maksimalno močjo pare, mogoče iz običajnih 
gladkih trdih površin gospodinjstev odstraniti 99,999% virusov z ovojnico, kot na primer koronavirus ali gripo, razen virusa hepatitis B (testna klica: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus). ** 
Ob temeljitem čiščenju s parnim čistilnikom Kärcher uničimo 99,99% vseh običajnih gospodinjskih bakterij na običajnih gladkih trdih površinah, s hitrostjo čiščenja 30 cm/s neposredno 
na enem mestu in z maksimalno močjo pare (testna klica: Enterococcus hirae).     
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Številka 
naročila Količina Cena

Šobe

Nastavek za talno šobo EasyFix 1 2.863-267.0 2 Z udobnim sistemom pritiskačev in ustrezno krpo za tla iz 
mikrovlaken: komplet šob za pod EasyFix za parne čistilce 
omogoča zamenjavo krpe brez stika z nečistočami.



Ročna šoba 2 2.884-280.0 1 Ročna šoba z dodatnimi ščetinami za čiščenje manjših 
površin kot so kabine za tuširanje, stenske ploščice in še 
veliko drugega. Lahko uporabljate z ali brez prevleke.



Nastavek za preprogo 3 2.863-269.0 1 Skrbi tudi za svežino vlaken v preprogi: nastavek za prepro-
ge za enostavno nameščanje na talno šobo EasyFix. Idealen 
za parno čiščenje preprog.



Nastavek za preprogo Mini 4 2.863-298.0 1 Nastavek za preprogo Mini lahko zelo preprosto namestite 
na talno šobo EasyFix Mini in povsem brez stika z umazani-
jo, z njim pa lahko osvežite celo nagubane in težko dostopne 
preproge s paro.



Šoba za okna 5 2.863-025.0 1 Šoba za okna za izjemno enostavno in temeljito čiščenje 
stekla, oken ali ogledal s pomočjo parnega čistilnika.



Komplet Power šob 6 2.863-263.0 2 Komplet Power šob vsebuje eno Power šobo in element za 
podaljšanje. Idealno za enostavno in ekološko čiščenje težko 
dostopnih mest, kot so npr. koti in fuge.



Šoba za nego tekstila za SC 7 2.863-233.0 1 Šoba za nego tekstila za osvežitev in ravnanje oblačil in 
tekstila ter za učinkovito odstranjevanje neprijetnih vonjav. 
Z vgrajenim odstranjevalcem vlaken.



Nastavek za talno šobo EasyFix 
Mini

8 2.863-280.0 2 Z udobnim sistemom Velcro in ujemajočo se krpo iz mikrov-
laken: Komplet za nastavitev talne šobe EasyFix Mini za 
parne čistilce omogoča zamenjavo blaga brez stika s umaza-
nijo. Še posebej primerna za uporabo v majhnih prostorih in 
težko dostopnih mestih.



Nastavki za krtače

Komplet okroglih ščetk 9 2.863-264.0 4 Praktični komplet okroglih ščetk z dvema ćrnima in dvema 
rumenima ščetkama – popoln za različna mesta uporabe.



Komplet okroglih krtač s ščetinami 
iz medenine

10 2.863-061.0 3 Komplet okroglih krtač s ščetinami iz medenine za enostav-
no odstranjevanje trdovratne umazanije in zapečene umaza-
nije v pečici. Idealno za uporabo na neobčutljivih površinah.



Velika okrogla krtača 11 2.863-022.0 1 Zahvaljujoč veliki okrogli krtači lahko sedaj v enakem času 
očistite večje površine.



Parna turbo krtača 12 2.863-159.0 1 Brez napornega drgnjenja več! Parna turbo krtača je sinonim 
za čiščenje, pri katerem varčujete svoje moči in prihranite 
polovico časa. Pravo olajšanje pri delu, še posebej pri 
čiščenju fug in vogalov.



Komplet krp

Komplet krpa iz mikrovlaken za 
kopalnico

13 2.863-266.0 4 Komplet visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za parno 
čiščenje v kopalnici vsebuje dve krpi iz mikrovlaken za tla, 
eno abrazivno prevleko iz mikrovlaken za ročno šobo in eno 
krpo iz mikrovlaken za poliranje.



Komplet krpa iz mikrovlaken za 
kuhinjo

14 2.863-265.0 4 Komplet visokokvalitetnih krp iz mikrovlaken za parno 
čiščenje v kuhinji vsebuje dve krpi iz mikrovlaken za tla, 
eno abrazivno prevleko iz mikrovlaken za ročno šobo in eno 
krpo iz mikrovlaken za plemenito jeklo



Krpe iz mikrovlaken za tla EasyFix 
(kompl. 2 kom.)

15 2.863-259.0 2 Zamenjava krpe brez dotika z umazanijo: visokokvalitetne 
EasyFix krpe iz mikrovlaken za tla. Zaradi sistema 
pritiskačev se lahko in hitro fiksirajo na talno šobo parnega 
čistilca EasyFix in prav tako snamejo.



  Vključno v dobavo       Dodatni pribor     
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Številka 
naročila Količina Cena

Komplet krp iz mikrovlaken za 
talno šobo EasyFix Mini

16 2.863-296.0 2 Menjava tkanine brez stika s umazanijo: visoko kakovostne 
krpe iz mikrovlaken EasyFix Mini. Zahvaljujoč sistemu Velc-
ro se enostavno in hitro pritrdi na šobo za parno čistilo 
Easyfix Mini.



Komplet krp za enkratno uporabo 
EasyFix

17 2.863-299.0 15 15 krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix, s kateri-
mi boste hitro in higiensko očistili trde površine. Rumeni 
pritrdilni trakovi omogočajo preprosto pritrditev krp.



Komplet krp za enkratno uporabo 
EasyFix Mini

18 2.863-300.0 15 15 krp za enkratno uporabo za talno šobo EasyFix Mini, s 
katerimi boste hitro in higiensko očistili trde površine. Ru-
meni pritrdilni trakovi omogočajo preprosto pritrditev krp.



Komplet prevlek iz mikrovlaken za 
ročno šobo

19 2.863-270.0 2 Komplet z 2 prevlekama za ročno šobo. Prevleke sestojijo iz 
visokokvalitetnih mikrovlaken – za najboljše raztapljanje 
nečistoč in vpijanje.



Komplet abrazivnih krp za talno 
šobo EasyFix

20 2.863-309.0 2 Abrazivne krpe EasyFix odstranijo tudi trdovratne madeže s 
kamnitih tal, ki so neobčutljiva na praske. Sistem pritrditve 
na ježek omogoča preprosto nameščanje in odstranjevanje 
brez stika z umazanijo.



Razno

Nastavek za odstranjevanje tapet 21 2.863-062.0 1 Nastavek za odstranjevanje tapet za enostavno odstranje-
vanje tapet in ostankov lepila z zmogljivo pomočjo pare.



  Vključno v dobavo       Dodatni pribor     


