SV 7
Чистене с пара, изсмукване и подсушаване в една стъпка – парният екстрактор SV 7
обединява мултифункционалност и максимален комфорт в един уред!

1 Уред 3-в-1

 Почистване с пара, изсмукване и подсушаване в една стъпка.

3 Комфортна дюза за почистване на подове

 Лесна и бърза смяна на 3 различни приставки за всички
твърди и меки подове.

 Водният, филтърът за едри отпадъци, дунапреновият и HEPAфилтърът (EN 1822:1998) отстраняват и най-фините частици.

4 Лесно управление

 Смукателната мощност може да се регулира на дръжката, а
количеството пара на самия уред.
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2 Многостепенна филтърна система

SV 7
 Система с 2 резервоара за продължително използване
 Почистване с пара, изсмукване и подсушаване с едно движение

 Многостепенна филтърна система

Технически данни
Артикулен н-р

1.439-420.0

Максимална мощност

2200

4039784998971
Капацитет на резервоара за вода

l

0,45

Резервоар за допълване

l

0,5

Максимално налягане на парата

bar

4

Воден филтър

l

1,2

Вакуум

210 / 21

Дължина на кабела

6

Размери (Д х Ш х В)

515 × 336 × 340

Време за загряване

5

Струя пара

65

Филтърна система

Многостепенна филтърна система

Тегло без аксесоари

9,4

Мощност/нагряване

1100

Непрекъсната вентилация


l

0,6

  Включени в комплекта     

Оборудване

Защита от деца/предпазен вентил



Дюза за прозорци

–

Регулиране на количеството пара/
смукателна мощност

5 степени / 4 степени

Маркуч с ръкохватка за изсмукване
на пара



HEPA 12-филтър (EN 1822:1998)



Комплект за почистване на подове
с функция за изсмукване на пара

3 различни приложения за твърди и
меки подове и 2 тръби по 0,5 m

Ръчна дюза

Възможност за комбиниране с дюза
за прозорци (голяма и малка),
приставка четка или хавлиена
кърпа

  Включени в комплекта     
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Обем на изсмукване

SV 7
1.439-420.0

1

2

Артикулен н-р Количество

Цена

Филтри за екстрактори

Комплект кръгли четки

  Включени в комплекта     

1 2.860-229.0

2 2.860-231.0

1

4

Високоефективният филтър HEPA 12 (EN1822:1998) задържа надеждно полени, спори на гъби, бактерии и екскременти на акари. 99,9% от всички частици над 0,3 µm
надеждно се обезвреждат.
Комплект кръгли четки в 4 различни цвята за различни
приложения.
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Филтър HEPA 12

