
SC 1 + Floor Kit

Το SC 1 Premium Floor Kit είναι ιδανικό για χρήση στο σπίτι και καθαρίζει χωρίς χημικά. 
Αυτός ο ατμοκαθαριστής είναι κατάλληλος για τον καθαρισμό όλων των λείων σκληρών επι-
φανειών και σκοτώνει το 99.99% των οικιακών βακτηρίων. Το συμπαγές μέγεθος του το 
καθιστά ιδανικό για τον γρήγορο και λεπτομερή καθαρισμό, ενώ είναι εύκολο στην αποθή-
κευσή του κοντά στο χώρο που χρησιμοποιείται και εξοικονομεί χώρο. Ευέλικτα εξαρτήματα 
και ο ισχυρός ατμός αφήνουν τα πλακάκια, τους αρμούς και τις πιο μικρές σχισμές πεντακά-
θαρα. Το εξάρτημα δαπέδου Classic μετατρέπει τον ατμοκαθαριστή χειρός σε ατμοσύστημα 
κατάλληλο για τον καθαρισμό δαπέδων. Επίμονοι ρύποι, κατάλοιπα και λίπη μπορούν εύ-
κολα να αφαιρεθούν στο λεπτό χωρίς κόπο

*

* When thoroughly cleaning with the Kärcher Steam Cleaner 99.99 % of all
  common household bacteria will be killed on common household hard surfaces.
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SC 1 + Floor Kit

 Εύκολη αποθήκευση χάρη στο συμπαγές του σχήμα
 Έτοιμο σε ελάχιστο χρόνο
 Με κιτ δαπέδου Comfort

Τεχνικά Στοιχεία
Αρ. παραγγελίας  1.516-264.0

 4054278014784
Απόδοση επιφάνειας m² 20
Χρόνος θέρμανσης min 3
Χωρητικότητα κάδου νερού l 0,2 + - / -
Μέγιστη θερμοκρασία ατμού bar 3
Απόδοση θερμότητας W 1200
Βάρος χωρίς εξαρτήματα kg 1,6
Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) mm 321 × 127 × 186

Εξοπλισμός
Παιδικό κλείδωμα ασφαλείας/βαλβί-
δα ασφαλείας

 

Στόμιο αναπλήρωσης  
Kit καθαρισμού δαπέδων  Comfort + 2 x 0.5 m προέκταση σωλήνα
Εξαρτήματα  Χειρός, λεπτομερειών, ακροφύσιο ισχύος, στρογγυλή βούρτσα
Τσάντα εξαρτημάτων SC1  
Aπορροφητικό πανί δαπέδου Pieces 1
Πανάκι για εξάρτημα χειρός Pieces 1
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     



SC 1 + Floor Kit
1.516-264.0
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Αρ. παραγγε-
λίας Περιγραφή

Ακροφύσια

1 2.885-411.0 
Εξάρτημα χειρός 2 2.884-280.0 Για τον καθαρισμό σε ντουσιέρες, πλακάκια τοίχου και άλλα. 

Χρησιμοποιείται με ή χωρίς το απορροφητικό κάλυμμα. 

Floor tool Comfort Mini 3 2.863-244.0 
4 2.863-019.0 
5 2.863-025.0 

Power nozzle 6 2.884-282.0 Για τον εύκολο και φιλικό προς το περιβάλλον καθαρισμό 
εσοχών και δυσπρόσιτων σημείων. Για χρήση με ακροφύσιο 
για λεπτομέρειες.



Εξάρτημα περιποίησης ρούχων 7 4.130-390.0 Σε σύγκριση με το κανονικό σιδέρωμα η αφαίρεση των ζαρών 
με το ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων έχει πολλά πλεονε-
κτήματα:Δεν υπάρχει μεγάλη ανάγκη για σιδέρωμα των ευαί-
σθητων υφασμάτων (δεν υπάρχουν περιοχές που γυαλίζουν).
Δεν χρειάζεται σιδερώστρα. Γι' αυτό το λόγο είναι ευπροσάρ-
μοστο σε κάθε μέρος.Το ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων 
επιτρέπει την περιποίηση των υφασμάτων σε 3 διαστάσεις για 
δύσκολα προσβάσιμες περιοχές, π.χ. χιτώνια. Για ενδιάμεσο 
καθαρισμό και ανανέωση συν τη γρήγορη αφαίρεση της 
οσμής.



Textile care nozzle für SC 8 2.863-233.0 
ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΚΑΘ/ΜΟΥ ΤΖΑΜΙΩΝ 9 4.130-115.0 Για εύκολο και σχολαστικό καθάρισμα των γυάλινων επιφανει-

ών και των καθρεπτών. 

Ελαστικό λάστιχο καθαρισμού για 
το εξάρτημα παραθύρων

10 6.273-140.0 Ελαστικό λάστιχο καθαρισμού για το εξάρτημα παραθύρων 
4.130-115 

Σετ πανάκια

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

11 2.863-243.0 

ΠΑΝΑΚΙΑ 12 2.863-171.0 Το σετ πανιών περιέχει διάφορα πανιά από μικροΐνες για 
χρήση του ατμοκαθαριστή στο μπάνιο. 

ΣΕΤ ΠΑΝΑΚΙΑ STEAM + CLEAN 
KITCHEN

13 2.863-172.0 Το σετ πανιών περιέχει διάφορα πανιά από μικροΐνες για 
χρήση του ατμοκαθαριστή στην κουζίνα. 

ΣΕΤ ΠΑΝΑΚΙΑ 14 2.863-173.0 2 μαλακά βελούδινα πανιά από μικροΐνες για εύκολη αφαίρεση 
της βρωμιάς. Για απόλυτα καθαρά πατώματα. 

ΠΑΝΑΚΙΑ 15 2.863-174.0 2 μαλακά βελούδινα καλύμματα από μικροΐνες για το εργαλείο 
χειρός. Ιδανικό για την απομάκρυνση επίμονης βρωμιάς π.χ. 
στις κουζίνες.



ΣΕΤ ΠΑΝΑΚΙΑ 16 6.960-019.0 2 πανιά δαπέδου +3 καλύμματα από καλής ποιότητας βαμβά-
κι. Χωρίς χνούδια, απορροφητικά και ανθεκτικά. 

Σετ απορροφητικών πανιών, στε-
νών

17 6.369-357.0 5 πανιά δαπέδου από καλής ποιότητας βαμβάκι. Χωρίς χνού-
δια, απορροφητικά και ανθεκτικά. 

ΠΑΝΑΚΙΑ (ΣΕΤ 5 τεμ) 18 6.369-481.0 
ΠΑΝΑΚΙΑ 19 6.370-990.0 5 καλύμματα από καλής ποιότητας βαμβάκι. Χωρίς χνούδια, 

απορροφητικό και ανθεκτικό. 

Σετ βουρτσών

Σετ στρογγυλής βούρτσας 20 2.863-058.0 Δύο διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές εφαρμογές, π.χ. 
σε κουζίνα και μπάνιο. 4 τεμάχια. 

Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλ-
λικές τρίχες

21 2.863-061.0 Για την εύκολη απομάκρυνση επίμονης ακαθαρσίας, π.χ. 
δημιουργία κρούστας σε σχάρες φούρνου. Δεν είναι κατάλλη-
λο για ευαίσθητες επιφάνειες, ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.



Round brush large special 
accessories

22 2.863-022.0 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     



SC 1 + Floor Kit
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Αρ. παραγγε-
λίας Περιγραφή

Στρογγυλή βούρτσα με ξύστρα 23 2.863-140.0 Διαθέτει δύο σειρές από ανθεκτικές στη θερμοκρασία τρίχες 
και μία ξύστρα για την εύκολη απομάκρυνση της επίμονης 
ακαθαρσίας, π.χ. πολύ λιπαρές ακαθαρσίες σε σκεύη μαγειρι-
κής. Δεν είναι κατάλληλο για ευαίσθητες επιφάνειες, ξύλινες ή 
πλαστικές επιφάνειες.



Steam Turbo Brush 24 2.863-159.0 Η βούρτσα ατμού τούρμπο της Kärcher αφαιρεί χωρίς προ-
βλήματα και χωρίς μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και επίπονες 
ακαθαρσίες. Σε σύγκριση με το βασικό ακροφύσιο με την 
κανονική στρογγυλή βούρτσα η βούρτσα ατμού τούρμπο 
αφαιρεί τις ακαθαρσίες χωρίς μεγάλη προσπάθεια και επιτρέ-
πει τον καθαρισμό στο μισό χρόνο.Αυτή η βελτίωση μπορεί να 
επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση της βούρτσας 
ατμού και με τη βελτιωμένη εργονομία της βούρτσας. Επιπλέ-
ον μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση με τους παλμούς και τις 
δονήσεις της βούρτσας ατμού τούρμπο.



Διάφορα

ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΩΝ 25 2.863-062.0 Για εύκολη αφαίρεση της ταπετσαρίας και των υπολειμμάτων 
κόλλας με ατμό. 

ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ SC

26 2.863-215.0 Σετ εξαρτημάτων γενικής χρήσης για ατμοκαθαριστές με τρία 
βαμβακερά πανιά για το εργαλείο δαπέδου, τρία βαμβακερά 
καλύμματα για το εργαλείο χειρός και δύο κόκκινες και δύο 
μαύρες στρογγυλές βούρτσες.



Extension hose special accessories 
SC 1

27 2.863-021.0 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


