
SI 4 EasyFix Iron
Станцията за гладене SI 4 EasyFix Iron за удобно гладене и непрекъснато почистване 
благодарение на парната ютия и постоянно зареждащия се резервоар за вода. Вкл. 
активна дъска за гладене. Подлежи на цвят и технически модификации.
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 Активно изсмукване на парата

 Благодарение на активното изсмукване парата прониква 
по-добре в дрехите.

 Функцията за изсмукване гарантира пълното изсушаване на 
дрехите и освен това фиксира прането върху дъската за 
гладене.

 Многофункционален пакет: Парна ютия в комбинация с 

дъска за гладене

 Парочистачката се окачва към дъската за гладене.
 Парното гладене значително облекчава гладенето и пести до 

50% от времето за гладене.

 Функция за издухване

 На въздушната възглавница фините тъкани се гладят лесно и 
удобно, без гънки.

 Нежно гладене на деликатни тъкани и без да оставя петна.

 Иновативна технология с вентилация

 Без досадни капки вода.
 Без водни петна. SI
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SI 4 EasyFix Iron

 Дъска за гладене със функция въздушна възглавница и 
активно изсмукване на парата

 SC 4 EasyFix Iron парочистачка с всички аксесоари
 Система с два резервоара за продължителна употреба

Технически данни
Артикулен н-р  1.512-462.0

 4054278679877
Производителност на площ с едно 
пълнене на резервоара

 ca. 100

Вид на тока  1 / 220–240 / 50–60
Мощност/нагряване  2000
Максимално налягане на парата bar 3,5
Време за загряване  4
Котел l 0,5 + 0,8 / (свалящ се резервоар)
Тегло без аксесоари  12,6
Размери (Д х Ш х В)  1450 × 462 × 960

Оборудване
Система с два резервоара  
Комплект за почистване на подове  EasyFix + удължаващи тръби (2 × 0.5m)
Аксесоари  ръчна дюза, точкова дюза, кръгла четка (малка)
Кърпа за под от микрофибър  1
Калъф за ръчна дюза от микрофи-
бър

 1

Прах за премахване на котлен 
камък

 

Маркуч за пара с пистолет  2,3
EasyFinish парна ютия  
  Включени в комплекта     
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Артикулен н-р Количество Цена

Дюзи

Накрайник за под с кърпа за под 
EASYFIX

1 2.863-267.0 2 Комплектът EasyFix позволява да се подменя кърпата без 
да се налага да влиза в контакт с мръсотия. 

Ръчна дюза 2 2.884-280.0 1 Ръчна дюза с допълнителни косми за почистване на мал-
ки повърхности като душкабини, стенни плочки и много 
други. Може да се използва със и без калъф.



Дюза за под EasyFix мини 3 2.863-280.0 2 С удобно закрепяне на съвместима микрофибърна кърпа: 
Комплектът EasyFix Mini, предназначена за парочистачки, 
позволява подмяна на кърпата без да се налага да се 
влиза в контакт с мръсотия. Особено подходяща за из-
ползване в малки пространства и труднодостъпни места.



Приставка за килим 4 2.863-269.0 1 
Накрайник за прозорци 5 2.863-025.0 1 Накрайник за прозорци - изцяло почиства стъкло, прозор-

ци или огледала, използвайки пара. 

Мощна дюза с удължител 6 2.863-263.0 2 Комплектът за захранване съдържа мощна дюза и удъл-
жителен елемент. Идеален за безпроблемно и екологично 
почистване в труднодостъпни части от къщата, напр. 
ъгли.



Дюза за текстил 7 2.863-233.0 1 Дюзата за текстил освежава и премахва гънките от дрехи-
те и тъканите и ефективно отстранява миризмите. 

Аксесоари за гладене

Маса за гладене AB 1000 8 2.884-933.0 1 Маса за гладене с функция надуване, активно засмукване 
на парата и 6-степенно регулиране на височината. 

Калъф за маса за гладене 9 2.884-969.0 1 Калъф за маса за гладене от памук и дунапрен за по-ви-
сока въздухопропускливост и по-добро проникване на 
парата в прането. Идеалният калъф за първокласен ре-
зултат от гладенето.



Iron EasyFinish *EU 10 2.863-310.0 
Гладеща плоча с незалепващо 
покритие за I 6006

11 2.860-142.0 1 Гладеща плоча с незалепващо покритие за ютията с пара 
под налягане I 6006 с плоча от неръждаема стомана за 
лесно плъзгане. Идеална за гладене на деликатни мате-
рии като коприна, лен, черни дрехи или дантелено бельо.



Накрайници с четка

Комплект кръгли четки 12 2.863-264.0 4 Практичен комплект с две черни и две жълти четки - идеа-
лен за използване в различни области. 

Комплект кръгли четки с месинго-
ва четина

13 2.863-061.0 3 Комплект кръгли четки с месингова четина за лесно от-
страняване на упорити замърсявания и отлагания. Идеа-
лен за работа върху неделикатни повърхности.



Кръгла четка, голяма 14 2.863-022.0 1 С голямата кръгла четка за същото време могат да се 
почистят по-големи площи. 

Парна турбочетка 15 2.863-159.0 1 Никога повече уморително търкане! Парната турбочетка е 
символ на пестящо усилия почистване за половината 
време. Едно истинско облекчаване на работата, особено 
при почистване на фуги и ъгли.



Комплекти с кърпи

Комплект микрофибърни кърпи 
за баня

16 2.863-266.0 4 Висококачествената кърпа от микрофибър, предназначе-
на за почистване с пара в банята, съдържа две високока-
чествени покрития от микрофибър.



Комплект микрофибърни кърпи 
за кухня

17 2.863-265.0 4 Висококачествената кърпа от микрофибър, предназначе-
на за почистване с пара в кухнята, съдържа две високока-
чествени покрития от микрофибър.



  Включени в комплекта            
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Микрофибърни кърпи EasyFix 18 2.863-259.0 2 Кърпата може да се смени, без да се налага да влизате в 
контакт с мръсотия. Благодарение на системата с велкро, 
висококачествената кърпа от микрофибър Easyfix леснo и 
бързo, се прикрепя и сваля от дюзата.



Микрофибърни кърпи EasyFix 
мини

19 2.863-296.0 2 Кърпата може да се смени, без да се налага да влизате в 
контакт с мръсотия. Благодарение на систематас велкро, 
висококачествената кърпа от микрофибър Easyfix Mini 
леснo и бързo, се прикрепя и сваля от дюзата.



SC Кърпи за еднократна употре-
ба EasyFix

20 2.863-299.0 15 Кърпи за еднократна употреба за парочистачки със систе-
ма EasyFix 15 бр. За бързо и хигиенично почистване на 
твърди подове.



SC Disposable Cloth EasyFix Mini 21 2.863-300.0 15 
Комплект микрофибърни кърпи 22 2.863-270.0 2 Кърпите са изработени от висококачествен микрофибър 

- за най-добри резултати при събиране на мръсотия. 

Microfibre floor cloths abrasive 2-er 
Se

23 2.863-309.0 2 

Други

Приставка за тапети 24 2.863-062.0 1 Приставка за сваляне на тапети за безпроблемно отстра-
няване на тапети и остатъци от лепило със силата на 
парата.
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