
SC 4

Парочистачката SC 4 се отличава с висок комфорт и има интегрирана система за 
съхранение на кабела, място за съхранение на аксесоарите и позиция за паркиране 
на дюзата за почистване на подове. Дюзата за почистване на подове Comfort Plus е с 
гъвкава връзка и увеличена площ на почистване, което гарантира максимален ком-
форт и перфектни резултати при почистване. Особено практична и комфортна: ино-
вативната технология за смяна на кърпите за бърсане без докосване. Интензивност-
та на парата може да се настройва идеално към вида на повърхността и 
замърсяването благодарение на двете степени за регулиране. Множеството аксесо-
ари от комплекта правят плочки, готварски печки, абсорбатори и дори най-малките 
отвори отново да заблестят. Дори и упорити замърсявания се отстраняват за нула 
време. Благодарение на възможността за бързо и непрекъснато доливане на вода в 
резервоара се гарантира непрекъсната работа. SC 4 почиства без химия и затова 
може да се използва навсякъде в домакинството. При почистване на твърди повърх-
ности уредът отстранява 99,99 % от обичайните за домакинствата бактерии.
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SC 4

Технически данни
Артикулен н-р  1.512-405.0

 4054278040707
Ефективност за единица площ  100
Време за загряване  4
Обем на резервоара/котела  0,5 + 0,8 (свалящ се резервоар)
Максимално налягане на парата bar 3,5
Топлинно напрежение  2000
Вид на тока  220–240 / 50–60
Тегло без аксесоари  4,1
Размери (Д х Ш х В)  380 × 251 × 273

Оборудване
Защита от деца / Предпазен вентил  
Регулиране на количеството пара  в ръкохватката
Интегрирана фуния за пълнене  
Система с два резервоара  
Комплект за почистване на подове  Comfort Plus + удължителна тръба (2 x 0,5 m)
Принадлежности  ръчна дюза, точкова дюза, кръгла четка
Кърпа за под от микрофибър  1
Калъф от хавлиен плат за ръчната 
дюза

 1

Блокчета срещу варовик  
Маркуч за пара с пистолет  2
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Menge

Дюзи

Ръчна дюза 1 2.884-280.0 1 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.



Комплект принадлежности на-
крайник за под Comfort Plus

2 2.863-019.0 2 Накрайникът за под Comfort Plus с подходящата микрофи-
бърна кърпа за под предлага гъвкав шарнир за високоер-
гономично почистване и позволява удобна, безконтактна 
смяна на кърпата.



Floor tool Set EasyFix 3 2.863-267.0 2 
Floor tool Comfort Mini 4 2.863-244.0 1 

5 2.863-025.0 1 
NOCH NICHT GEPFLEGT -----------
------ >

6 2.863-263.0 2 

Textile care nozzle für SC 7 2.863-233.0 1 
Power nozzle 8 2.884-282.0 2 Мощната дюза с удължението повишава изключително 

почистващата сила на дюзата за точкова струя. Идеална 
за лесно и екологично почистване на труднодостъпни 
места като ъгли.



Дюза за поддръжка на текстил 9 4.130-390.0 1 Дюзата за поддръжка на текстил за освежаване и изглаж-
дане на дрехи и текстил, както и за ефективно отстраня-
ване на миризми. С интегриран отстранител на мъх.



Window nozzle 10 4.130-115.0 1 Дюза за прозорци за особено лесно почистване на стъкло, 
прозорци или огледала с парочистачка. 

11 6.273-140.0 1 
Комплекти с кърпи

Комплект микрофибърни кърпи 
за накрайника за под Comfort Plus

12 2.863-020.0 2 Двете меки кърпи за под от висококачествен микрофибър 
за накрайника за под Comfort Plus осигуряват по-добро 
разтваряне и отстраняване на замърсяванията.



Microfibre sleeves for hand nozzle 13 2.863-270.0 2 
Cloth set Steam+Clean Cover 14 2.863-174.0 2 2 меки калъфи за ръчния накрайник от плюшен велур за 

по-добро почистване и отстраняване на замърсяване. 

Cloth set 15 6.370-990.0 5 
Накрайници с четка

NOCH NICHT GEPFLEGT -----------
------ >

16 2.863-264.0 4 

Комплект кръгли четки с месинго-
ва четина

17 2.863-061.0 3 Комплект кръгли четки с месингова четина за лесно от-
страняване на упорити замърсявания и отлагания. Идеа-
лен за работа върху неделикатни повърхности.



Кръгла четка, голяма 18 2.863-022.0 1 С голямата кръгла четка за същото време могат да се 
почистят по-големи площи. 

Парна турбочетка 19 2.863-159.0 1 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.



Комплект кръгли четки 20 2.863-058.0 4 Практичен комплект кръгли четки в два цвята за различни 
места на приложение. 

Кръгли четки с шабер 21 2.863-140.0 1 Голяма кръгла четка с устойчива на висока температура 
четина и шабер за отстраняване на упорити замърсява-
ния. Не е подходяща за работа върху деликатни повърх-
ности.



  Включени в комплекта            
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Артикулен н-р Menge

Други

Nozzle for hangings 22 2.863-062.0 1 Приставка за сваляне на тапети за безпроблемно отстра-
няване на тапети и остатъци от лепило със силата на 
парата.



23 2.884-312.0 22 
  Включени в комплекта            


