
SG 4/4
Συμπαγής ατμοκαθαριστής SG 4/4 με ισχυρή πίεση ατμού 4 bar. Με συνεχή ρυθμιζόμενη 
πίεση ατμού και λειτουργία VapoHydro για τέλεια αποτελέσματα καθαρισμού χωρίς χημικά.
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3 Σύστημα 2 κάδων

 ο κάδος φρέσκου νερού μπορεί να αναπληρώνεται συνεχώς αφού 
ο βραστήρας και ο κάδος είναι χωριστά

 Εφόσον ζεσταίνεται μικρό μέρος του νερού κάθε φορά , χρειάζεται 
ελάχιστος χρόνος για να σχηματιστεί ομοιόμορφη παροχή ατμού

 Λειτουργία VapoHydro

 Χάρη στο VapoHydro το επίπεδο του ατμού μπορεί να 
προσαρμοστεί σύμφωνα με το αντικείμενο καθαρισμού

 Επιπλέον της πίεσης του ατμού, τα επίπεδα υγρασία μπορούν να 
προσαρμοστούν από ξηρό ατμό μέχρι και ζεστό νερό.

 Θέση αποθήκευσης αξεσουάρ

 Η ενσωματωμένη θήκη των αξεσουάρ επιτρέπει την αποθήκευση 
πολλών αξεσουάρ

 τα ειδικά μικρά εξαρτήματα αποθηκεύονται πάντα με ασφάλεια και 
δεν χάνονται
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SG 4/4

 Σύντομος χρόνος θέρμανσης
 Αντλία για πλήρωση του boiler

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.092-104.0

 4039784943117
Τάση V 220 – 240
Έξοδος θέρμανσης W 2300
Χωρητικότητα δεξαμενής l 4
Μήκος καλωδίου m 7,5
Πίεση ατμού bar 4
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 8
Διαστάσεις (L × W × H) mm 475 × 320 × 275
Συχνότητα Hz 50 – 60
Θερμοκρασία θερμαντήρα (μέγιστη 
°C)

°C μέγ. 145

Εξοπλισμός
Εύκαμπτος σωλήνας καθαρίσματος 
ατμού με χειρολαβή

 

Δύο σωλήνες ατμού  
Εξάρτημα χειρός  
Κυλινδρική βούρτσα μαύρη  
Εξάρτημα για υφάσματα με βούρτσα  
Ακροφύσιο ισχύος  
Μικρό εξάρτημα για τις λεπτομέρειες  
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Ακροφύσια

Εξάρτημα χειρός 1 2.884-280.0 1 Pieces Για τον καθαρισμό σε ντουσιέρες, πλακάκια τοίχου και άλλα. 
Χρησιμοποιείται με ή χωρίς το απορροφητικό κάλυμμα. 

Στόμιο ακροφυσίου 2 2.884-281.0 1 Pieces Κάνει τον καθαρισμό εσοχών και δυσπρόσιτων σημείων εύκο-
λο. Σε συνδυασμό με την στρογγυλή βούρτσα, πολλές διαφο-
ρετικές χρήσεις σε κουζίνα, μπάνιο και WC.



Ακροφύσιο καθαρισμού παραθύ-
ρων

3 2.863-025.0 1 Pieces Το εργαλείο καθαρισμού τζαμιών καθαρίζει σε βάθος τις γυάλι-
νες επιφάνειες, τα τζάμια ή τους καθρέπτες με τη χρήση ατμο-
καθαριστή.



Ελαστικό λάστιχο καθαρισμού για 
το εξάρτημα παραθύρων

4 6.273-140.0 1 Pieces Ελαστικό λάστιχο καθαρισμού για το εξάρτημα παραθύρων 

Σετ βουρτσών

Σετ στρογγυλής βούρτσας 5 2.863-058.0 4 Pieces Δύο διαφορετικά χρώματα για διαφορετικές εφαρμογές, π.χ. 
σε κουζίνα και μπάνιο. 4 τεμάχια. 

6 2.863-264.0 4 Pieces Πρακτικό σετ στρογγυλής βούρτσας με δύο μαύρες και δύο 
κίτρινες βούρτσες – ιδανικό για χρήση σε διάφορους χώρους. 

Σετ πανάκια

Πανάκια (σετ 5 τεμ) 7 6.369-481.0 5 Pieces 5 πανιά δαπέδου από καλής ποιότητας βαμβάκι. Χωρίς χνού-
δια, απορροφητικά και ανθεκτικά. 

Σετ πανάκια μικροινών για το μπά-
νιο

8 2.863-171.0 4 Pieces Το σετ πανιών περιέχει διάφορα πανιά από μικροΐνες για 
χρήση του ατμοκαθαριστή στο μπάνιο. 

Σετ πανάκια μικροινών για την 
κουζίνα

9 2.863-172.0 4 Pieces Το σετ πανιών περιέχει διάφορα πανιά από μικροΐνες για 
χρήση του ατμοκαθαριστή στην κουζίνα. 

Σετ πανάκια 10 2.863-173.0 2 Pieces 2 μαλακά βελούδινα πανιά από μικροΐνες για εύκολη αφαίρεση 
της βρωμιάς. Για απόλυτα καθαρά πατώματα. 

Γάντια μικροϊνών για ακροφύσιο 
χειρός.

11 2.863-270.0 2 Pieces Το σετ με δύο καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός. Τα καλύμ-
ματα είναι από μικροΐνες υψηλής ποιότητας – για τα καλύτερα 
αποτελέσματα ως προς τη χαλάρωση και τη συλλογή ρύπων.



Διάφορα

Σετ αντικατάστασης δακτυλίων 12 2.884-312.0 22 Pieces Για εύκολη αντικατάσταση σε ένα πλήθος εξαρτημάτων του 
ατμοσυστήματος. 

Εξάρτημα ταπετσαριών 13 2.863-062.0 1 Pieces Για εύκολη αφαίρεση της ταπετσαρίας και των υπολειμμάτων 
κόλλας με ατμό. 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα ID Πλάτος Μήκος Τιμή Περιγραφή

Ατμοσυστήματα

Χοάνη 1 4.013-030.0 1 Pieces 
Σωλήνας ατμού 2 4.322-020.0 1 Pieces 
Εργαλείο δαπέδου, συσκευασμένο 3 6.906-185.0 1 Pieces 
Εργαλείο δαπέδου, αντικατάσταση 
SG 4/4

4 2.885-465.0 

Σωλήνας προέκτασης 5 4.127-024.0 1 Pieces 
Καρότσι DE 4002 6 6.962-239.0 1 Pieces 
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


