
SC 1 + Floor Kit

Kompaktný parný mop Kärcher 2 v 1 SC 1 Floor Kit (súprava na čistenie podlahy) sa dá 
univerzálne využiť v celej domácnosti a čistí absolútne bez chémie. Parný čistič sa hodí na 
všetky tvrdé plochy a odstráni 99,99% bežných domácich baktérií. Vďaka svojím kompakt-
ným rozmerom je tento stroj určený na rýchle a dôkladné čistenie v prípade potreby. Stroj 
je potom možné odkladať priamo v mieste použitia, nakoľko je nenáročný na miesto. Či ide 
armatúry, obkladačky varné dosky odsávače pary alebo malé výklenky – intenzívna para a 
rozsiahle príslušenstvo sa postará o bezchybnú čistotu. Podlahová hubica Classic zo 
súpravy na čistenie podlahy Floor Kit pripraví praktický ručný parný čistič obratom ruky na 
čistenie podlahy. Zažraté znečistenie, zvyšky vodného kameňa a mastné usadeniny sa 
raz-dva odstránia.
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SC 1 + Floor Kit

Objednávacie číslo  1.516-264.0
 4054278014784

Napätie V 220–240
Frekvencia Hz 50–60
Výkon ohrevu W 1200
Max. tlak pary bar 3
Doba nahrievania min 3
Objem kotla / nádrže l 0,2 / –
Dĺžka kábla m 4
Hmotnosť bez príslušenstva kg 1,5

Výbava
Detská poistka  
Bezpečnostný ventil  
Podlahová hubica  Classic
Bodová tryska  
Ručná hubica  
Power tryska  
Vrecko na príslušenstvo SC 1  
Kruhová kefka, čierna Stück 1
Froté návlek na ručnú hubicu Stück 1
Froté handra na podlahu Stück 1
  Štandardná výbava.     
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Objednávacie 
číslo

Hubice

Ručná hubica 1 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.



Predĺženie a Power tryska 2 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 3 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 4 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 5 6.273-140.0 Gumená stierka pre hubicu na okná od parného čističa 
Súpravy príslušenstva

Súprava na čistenie podlahy Clas-
sic pre SC 1

6 2.885-411.0 Pomocou súpravy na čistenie podlahy Classig je možné ručný 
parný čistič bleskovo prerobiť na parný mop 2 v 1. 

Súprava príslušenstva s podlaho-
vou hubicou Comfort Plus

7 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.



Kefové násady

Súprava kruhových kefiek 8 2.863-058.0 Súprava praktických kruhových kefiek v dvoch farbách na 
rôzne použitie. 

Súprava kruhových kefiek s mo-
sadznými štetinami

9 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 10 2.863-022.0 S veľkou kruhovou kefkou budú vyčistené za rovnaký čas 
väčšie plochy. 

Kruhová kefka so škrabkou 11 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 12 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.



Parné hadice

Predlžovacia hadica pre SC 1 13 2.863-021.0 Pomocou predlžovacej hadice pre SC 1 je možné bez problé-
mov vyčistiť aj ťažko dosiahnuteľné miesta, ako sú kúty a 
výklenky.



Iné

Odstraňovač tapiet 14 2.863-062.0 Odstraňovač tapiet na bezproblémové odstraňovanie tapiet a 
zvyškov lepidla pomocou intenzívnej pary. 

Súprava príslušenstva pre parné 
čističe

15 2.863-215.0 Súprava univerzálneho príslušenstva pre všetky parné čističe 
pozostávajúca z 3 utierok na podlahu, 3 froté utierok pre 
ručnú hubicu, 2 čiernych kruhových kefiek a 2 červených 
kruhových kefiek.



Sady utierok

Súprava utierok z mikrovlákna pre 
kúpeľne

16 2.863-171.0 Súprava utierok na parné čistenie v kúpeľni: 2 jemné utierky 
na podlahu (z plyšového velúru z mikrovlákna), 1 abrazívna 
utierka z mikrovlákna na odstraňovanie vodného kameňa 
a zvyškov mydla ako aj 1 leštiaca utierka na zrkadlá a pod.



Súprava utierok z mikrovlákna pre 
kuchyne

17 2.863-172.0 Súprava utierok na parné čistenie v kuchyni: 2 jemné utierky 
na podlahu z plyšového velúru z mikrovlákna, 1 jemný návlek 
na ručnú hubicu na uvoľnenie nepoddajných nečistôt, 1 utier-
ka z mikrovlákna na čistenie antikorových plôch.



  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     
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Objednávacie 
číslo

Súprava utierok z mikrovlákna na 
podlahu

18 2.863-173.0 2 jemné utierky na podlahu na lepšie uvoľňovanie a zbieranie 
špiny. 

Súprava utierok z mikrovlákna 
- jemný návlek

19 2.863-174.0 2 jemné návleky na ručnú hubicu z plyšového velúru pre 
lepšie uvoľňovanie a zbieranie špiny. 

Súprava froté utierok, široké 20 6.960-019.0 Súprava utierok z kvalitnej bavlny s 2 širokými handrami na 
podlahu a 3 froté návlekmi na ručnú hubicu. 

Froté utierky, úzke 21 6.369-357.0 Bez žmolkov, silne savé a pevné: 5 úzkych utierok na podlahu 
z kvalitnej bavlny. 

Froté utierky, široké 22 6.369-481.0 Bez žmolkov, silne savé a pevné: 5 širokých utierok na podla-
hu z kvalitnej bavlny. 

Froté návlek 23 6.370-990.0 Súprava utierok s 5 návlekmi z kvalitnej bavlny špeciálne na 
ručnú hubicu. 

  Štandardná výbava.       Príslušenstvo na objednávku.     


