
SC 5 EasyFix
VapoHydro fonksiyonu, sürekli olarak doldurulabilen su haznesi ve zemin aparatıne sahip SC 5 

EasyFix buharlı temizleyici, 4.2 bar buhar basıncı ve basınçlı buhar ütü bağlantısı ile güçlü ve 

çok amaçlı bir kullanım sunmaktadır.
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 VapoHydro fonksiyonu

 Buhara sıcak su ekler. Kir daha kolayca çıkarılıp, uzaktan temizlene-

bilir.

 Daha iyi temizlik sonuçları için

 Esnek zemin aparatlı ve temizleme bezi için uygun hızlı 
sabitleme özellikli zemin temizleme seti EasyFix

 Etkin aksesuar sabitleme teknolojisi sayesinde evdeki her tür sert 

zeminde en uygun temizleme sonuçları.

 Kire hiç değmeden temassız bez değiştirme ve hızlı bez değiştirme 

sistemi sayesinde yer temizleme bezinin kolaylıkla tutturulması

 Sürekli yeniden doldurulabilir ve sökülebilir su haznesi

 Durmaksızın temizlik ve kullanışlı su dolumu için.

 Çok işlevli aksesuarlar

 Tüm yüzeyler için zemin nozulu, el nozulu, yuvarlak fırça ve çok daha 

fazlası. SC
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SC 5 EasyFix

 Uzun süreli çalışma için sökülebilir ve sürekli doldurulabilir hazne
 VapoHydro fonksiyonu
 Zemin temizleme seti EasyFix ile birlikte

Teknik veriler
Sipariş No.  1.512-530.0

EAN Kodu  4054278309484

 % 99.999'a kadar koronavirüs* ve% 99.9'a kadar bakteri** öldürür

Depo başına temizlik performansı 
(yakl.)

m² 150

Isınma süresi Asgari 3

Kaynama tankı kapasitesi l 0,5 + 1,5 / Çıkarılabilir tank

Maksimum buhar basıncı bar 4,2

Isı çıkışı W 2200

Mevcut tip Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50

Kablo uzunluğu m 6

Aksesuarsız ağırlık kg 6

Boyutlar (U x G x Y) mm 439 × 301 × 305

Ekipman
Çocuk emniyet kilidi/emniyet valfi  
Buhar debi ayarı  Cihaz üzerinde

Çift tank sistemi  
Zemin temizlik takımı  EasyFix + uzatma tüpü (2 × 0,5 m)

Aksesuar  el nozulu, detay nozulu, yuvarlak fırça (küçük)

Mikrofiber zemin temizleme bezi Adet 1

Manuel temizlik için mikrofiber kılıf Adet 1

Kireç çözücü toz  
Buhar hortumu ve tabancası m 2,3

Aksesuar saklama ve park pozisyonu  
VapoHydro fonksiyonu  
  Gönderimde dahildir     
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Sipariş No. Adet Fiyat Tanımlama

Nozüller

Floor tool Set EasyFix 1 2.863-267.0 2 Adet 
El aleti 2 2.884-280.0 1 Adet Duşakabinler, fayanslar, vb. gibi küçük alanların temizlen-

mesi için ilave fırçaları bulunan el aleti. Kılıflı veya kılıfsız 
kullanım için uygundur.



Halı Başlığı 3 2.863-269.0 1 Adet Halıları buharlı temizlik makinesi ile temizlerken kullanma-
nız için tasarlanmış olan zemin başlığı.



Carpet slider mini 4 2.863-298.0 1 Adet 
Floor nozzle set EasyFix Mini 5 2.863-280.0 2 Adet 
Pencere temizleme nozülü 6 2.863-025.0 1 Adet Buharlı temizleme makinesi yardımı ile camı pencereyi ve 

aynaları iyice temizler.


Power nozzle set 7 2.863-263.0 2 Adet 
Buharlı serisi için tekstil başlığı 8 2.863-233.0 1 Adet Tekstil bakım başlığı, giysi ve kumaşlardaki kırışıklıkları ve 

istenmeyen kokuları giderir.


Ütü aksesuarları

9 2.863-208.0 1 Adet 
Iron EasyFinish *EU 10 2.863-310.0 

11 2.860-142.0 1 Adet 
12 2.884-933.0 1 Adet 
13 2.884-969.0 1 Adet 

Kumaş setleri

EasyFix mikrofiber zemin temizle-
me bezi (iki set)

14 2.863-259.0 2 Adet Bez kir ile temas etmek zorunda kalmadan değiştirilebilir: 
yüksek kaliteli Easyfix mikrofiber zemin bezi tak-çıkar 
sistemi sayesinde, EasyFix buharlı temizleyici zemin başlığı-
na takılması ve çıkarılması kolay ve hızlıdır.



Microfiber floor cover set EasyFix 
Mini

15 2.863-296.0 2 Adet 

SC Easyfix serisi için tek kullanım-
lık bez

16 2.863-299.0 15 Adet Sert yüzeylerin hızlı ve hijyenik olarak temizlenmesi için 
dizayn edilen EasyFix zemin başlığı 15 adet tek kullanımlık 
mikrofiber bezler ile birlikte tedarik edilmektedir. Sarı kanca 
ve halka şeritleri kumaşın makineye kolayca takılmasına 
yardımcı olur.



SC Easyfix serisi için tek kullanım-
lık mini bez

17 2.863-300.0 15 Adet Sert yüzeylerin hızlı ve hijyenik olarak temizlenmesi için 
EasyFix Mini zemin başlığı için 15 tek kullanımlık bez seti 
içerir. Sarı kanca ve halka şeritleri, kumaşın kolayca takılma-
sını sağlar.



Microfibre floor cloths abrasive 
2-er Se

18 2.863-309.0 2 Adet 

Banyolar için mikrofiber bez seti 19 2.863-266.0 4 Adet Banyoda buharlı temizlik için ideal olan mikrofiber bez seti 
ayrıca iki adet zemin temizliği için mikrofiber bez içerir. Ek 
olarak el nozülü ve cila için olan mikrofiber bezler mükem-
mel kullanım için tasarlanmıştır.



Mutfak için mikrofiber bez seti 20 2.863-265.0 4 Adet Mutfakta buharlı temizlik için kullanılan mikrofiber seti 
ayrıca iki adet zemin temizliği için olan mikrofiber bez 
içermektedir.



El nozulu için mikrofiber bez seti 21 2.863-270.0 2 Adet El nozulu için iki kapaklı set. Kapaklar, kirleri gevşetirken ve 
toplarken en iyi sonuçları elde etmek için yüksek kaliteli 
mikrofiberden yapılmıştır.



Fırça setleri

Yuvarlak fırça seti 22 2.863-264.0 4 Adet Farklı alanlarda kullanım içi tasarlanan iki adet siyah ve iki 
adet sarı fırça seti.



  Gönderimde dahildir       Mevcut aksesuarlar     
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Sipariş No. Adet Fiyat Tanımlama

Pirinç kıllardan oluşan yuvarlak 
fırça kiti

23 2.863-061.0 3 Adet İnatçı ve yerleşmiş kirlerin çıkarılması için pirinç kıllardan 
oluşan yuvarlak fırça seti. Hassas yüzeyler için idealdir.



Büyük yuvarlak fırça 24 2.863-022.0 1 Adet Büyük yuvarlak fırçayı, geniş alanları daha kısa sürede 
temizlemek için kullanın.



Buharlı turbo fırça 25 2.863-159.0 1 Adet Yarı zamanda, zahmetsiz temizlik için buharlı turbo fırça. 
Güçlü temizlik hareketi, ovalama ihtiyacını ortadan kaldırır. 
Gerçek bir zaman kazandıran etki.



Çok yönlü

DUVAR KAĞIDI SÖKME APARATI 26 2.863-062.0 1 Adet Duvar kağıdı sıyırıcı, buhar gücünü kullanarak duvar kağıdını 
ve yapışkan kalıntılarını temizlemek için idealdir.



Yedek O-halka seti 27 2.884-312.0 22 Adet Çok çeşitli buharlı temizlik makineleri aksesuarlarına uygun 
O-halkalarının değiştirilmesi için bulunan yedek O-halkaları.



  Gönderimde dahildir       Mevcut aksesuarlar     


