
SV 7
Σε ένα μόνο πέρασμα ατμός, αναρρόφηση και στέγνωμα μαζί. Το ατμοσύστημα SV 7 συν-
δυάζει πολλαπλές λειτουργίες και μέγιστη άνεση σε ένα μηχάνημα!
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3 Συσκευή 3 σε 1

 Ατμός, αναρρόφηση και σκούπισμα σε μία διαδικασία

 Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων

 Νερό, χονδρόκοκκοι ρύποι, αφρός και φίλτρα ΗΕΡΑ (ΕΝ 
1822:1998) αφαιρούν ακόμα και τα μικρότερα σωματίδια

 Βολικό ακροφύσιο δαπέδου

 Εύκολη και απλή εναλλαγή τριών εφαρμογών σε όλα τα σκληρά 
δάπεδα και χαλιά
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SV 7

 Σύστημα 2 δοχείων για συνεχή χρήση
 Ατμός, αναρρόφηση και σκούπισμα σε μία διαδικασία
 Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.439-410.0

 4039784998858
Μέγιστη ισχύς W 2200
Χωρητικότητα νερού l 0,45
Αναπλήρωση κάδου l 0,5
Μέγιστη πίεση ατμού bar 4
Φίλτρο νερού l 1,2
Αναρρόφηση mbar / kPa 210 / 21
Μήκος καλωδίου m 6
Διαστάσεις (L × W × H) mm 515 × 336 × 340
Χρόνος θέρμανσης min 5
Παροχή ατμού g/h 65
Σύστημα φίλτρου  Σύστημα φίλτρανσης πολλαπλών σταδίων
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 9,4
Έξοδος θέρμανσης W 1100
Συνεχής πλήρωση  
Ικανότητα αναρρόφησης l 0,6
  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     

Εξοπλισμός
Παιδικό κλείδωμα ασφαλείας/βαλβί-
δα ασφαλείας

  Ακροφύσιο παραθύρων  –

Ποσότητα ατμού και ρύθμιση ισχύος 
αναρρόφησης

 5 σταδίων / 4 σταδίων Εύκαμπτος σωλήνας καθαρίσματος 
ατμού με χειρολαβή

 

Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)  
Kit καθαρισμού δαπέδων με λειτουρ-
γία αναρρόφησης ατμού

 3 διαφορετικές εφαρμογές για σκληρά 
δάπεδα ή με μοκέτα και δυο σωλήνες 
αναρρόφησης ατμού μήκους 0,5μ.

Εξάρτημα χειρός με λειτουργία αναρ-
ρόφησης ατμού

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξάρτη-
μα για παράθυρα ( μικρό και μεγάλο) 
ή πανάκι

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Ποσότητα Τιμή Περιγραφή

Φίλτρο για ατμοκαθαριστή με αναρρόφηση

Φίλτρο ΗEPA 12 1 2.860-229.0 1 Pieces Το υψηλής απόδοσης φίλτρο HEPA συγκρατεί σωματίδια 
γύρης, σπόρους, βακτήρια και εκκρίσεις ζωυφίων.Κατακρατά 
99.9% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 
µm.



Σετ στρογγυλής βούρτσας (4 τεμαχί-
ων)

2 2.860-231.0 4 Pieces Τέσσερις διαφορετικές χρωματιστές βούρτσες για διαφορετικές 
χρήσεις 

Εξαρτήματα για μονάδες σιδερώματος

Ατμοσίδερο I 6006 για SV 3 4.862-005.0 1 Pieces Υψηλής ποιότητας ατμοσίδερο σε ελκυστικό κίτρινο και μαύρο 
σχέδιο. Με βολική πλάκα από ανοξείδωτο χάλυβα για εύκολο 
σιδέρωμα. Κατάλληλη για σύνδεση σε ηλεκτρική σκούπα 
ατμού Kärcher.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


