
SC 4

Parný čistič SC 4 znamená komfort a vyznačuje sa integrovaným priečinkom na kábel, 
priečinkom na odkladanie príslušenstva a držiakom podlahovej hubice. Podlahová hubica 
Comfort Plus s flexibilným kĺbom a zväčšenou čistiacou plochou zaručuje maximálnu ergo-
nómiu a perfektný výsledok čistenia. Obzvlášť praktické a pohodlné: inovačná technológia 
bezkontaktnej výmeny utierky. S dvojstupňovou reguláciou pary je možno intenzitu pary 
prispôsobiť povrchu a znečisteniu. Pomocou rôznorodého príslušenstva získajú obkladač-
ky, odsávač pary, varná doska a dokonca aj malé zárezy opäť svoj lesk. Obratom ruky 
spoľahlivo odstránite aj nepoddajné nečistoty. Permanentne plniteľná a odnímateľná nádrž 
na vodu umožňuje pohodlné čistenie bez prerušovania. SC 4 čistí úplne bez chémie a dá 
sa použiť prakticky všade v domácnosti. Pri čistení tvrdých plôch každého druhu odstráni 
tento stroj 99,99% bežných domácichba
ktérií.
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SC 4

Objednávacie číslo  1.512-405.0
 4054278040707

Plošný výkon m² 100
Doba nahrievania  4
Objem kotla / nádrže l 0,5 + 0,8 / (odnímateľná nádrž)
Max. tlak pary bar 3,5
Výkon ohrevu W 2000
Dĺžka kábla m 4
Hmotnosť bez príslušenstva kg 4,05
Rozmery (d x š x v) mm 380 × 251 × 273

Výbava
Detská poistka / bezpečnostný ventil  
Regulácia pary  na rukoväti
Integrovaný plniaci lievik  
Systém s 2 nádržami  
Súprava na čistenie podlahy  Comfort Plus + Predlžovacia trubica (2 x 0,5 m)
Príslušenstvo  Ručná hubica, bodová tryska, kruhová kefka
Handra na podlahu z mikrovlákna  1
Froté návlek na ručnú hubicu  1
Odvápňovacie tyčinky  
Parná hadica s pištoľou m 2
  Štandardná výbava.     
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Objednávacie 
číslo

Hubice

Súprava príslušenstva s podlaho-
vou hubicou Comfort Plus

1 2.863-019.0 Podlahová hubica Comfort Plus s vhodnou utierkou z mikro-
vlákna ponúka flexibilný kĺb pre maximálne ergonomické 
čistenie a umožňuje pohodlnú a bezkontaktnú výmenu utierky.



Ručná hubica 2 2.884-280.0 Ručná hubica s prídavnými štetinami na čistenie malých 
plôch, ako sú sprchovacie kúty, obkladačky atď. Používa sa s 
poťahom alebo bez.



3 2.863-025.0 
Predĺženie a Power tryska 4 2.884-282.0 Power tryska s predĺžením výrazne zvyšuje čistiacu silu bodo-

vej trysky. Ideálna na ľahké a ekologické čistenie na ťažko 
prístupných miestach, ako napr. kúty.



Hubica na ošetrovanie textílií 5 4.130-390.0 Hubica na ošetrovanie textílií na oživenie šiat a textílií a na 
účinné odstránenie zápachu. S odstraňovačom žmolkov. 

Hubica na okná pre parný čistič 6 4.130-115.0 Hubica na okná pre obzvlášť ľahké a dôkladné čistenie skla, 
okien alebo zrkadiel pomocou parného čističa. 

Gumená stierka pre hubicu na okná 7 6.273-140.0 Gumená stierka pre hubicu na okná od parného čističa 
Sady utierok

Súprava utierok z mikrovlákna pre 
podlahovú hubicu Comfort Plus

8 2.863-020.0 Dve jemné utierky na podlahu z kvalitného mikrovlákna pre 
podlahovú hubicu Comfort Plus zaručujú lepšie uvoľňovanie a 
zbieranie špiny.



Súprava utierok z mikrovlákna 
- jemný návlek

9 2.863-174.0 2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru pre 
lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny. 

Froté návlek 10 6.370-990.0 Súprava utierok s 5 návlekmi z kvalitnej bavlny špeciálne na 
ručnú hubicu. 

Kefové násady

Súprava kruhových kefiek 11 2.863-058.0 Súprava praktických kruhových kefiek v dvoch farbách na 
rôzne použitie. 

Súprava kruhových kefiek s mo-
sadznými štetinami

12 2.863-061.0 Súprava kruhových kefiek s mosadznými štetinami na odstrá-
nenie zažratej špiny a inkrustácií bez námahy. Ideálna na 
použitie na necitlivé povrchy.



Veľká kruhová kefka 13 2.863-022.0 S veľkou kruhovou kefkou budú vyčistené za rovnaký čas 
väčšie plochy. 

Kruhová kefka so škrabkou 14 2.863-140.0 Veľká kruhová kefka s dvomi radmi teplovzdorných štetín a 
škrabkou na odstránenie zažratej špiny. Nevhodná na použitie 
na citlivé povrchy.



Parná turbo kefa 15 2.863-159.0 Namáhavé drhnutie už nie je potrebné! Parná turbo kefa na 
jednoduché čistenie za polovicu času. Skutočné uľahčenie 
práce, hlavne pri čistení škár a kútov.



Iné

Odstraňovač tapiet 16 2.863-062.0 Odstraňovač tapiet na bezproblémové odstraňovanie tapiet a 
zvyškov lepidla pomocou intenzívnej pary. 

Súprava náhradných O-krúžkov 17 2.884-312.0 Súprava náhradných O-krúžkov pre výmenu O-krúžkov na 
rôznom príslušenstve parných čističov. 

  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     


