
SC 4 EASYFIX
Kraftfuld damprenser til effektiv og skånsom rengøring – uden brug af kemi. SC 4 er udstyret med to-tanksystem for non-stop

damp, så du kan påfylde vand, selv mens kedlen er varm.

Ordrenr. 1.512-450.0

■   Aftagelig og genopfyldelig tank for uforstyret arbejde.
■   Separat kabel opbevaringsrum
■   Med gulvrengørings sæt EasyFix.

Tekniske Data

EAN-kode 4054278313023

Test certificat*
Dræber op til 99.99% of
coronavirus* and 99.9%
bakterier**

Areal per tank m² ca. 100

Varmeeffekt W 2000

Maks. damptryk bar max. 3,5

Ledningslængde m 4

Opvarmningstid min 4

Kedel-/tankvolumen l 0,5 / 0,8 Aftagelig tank

Strømtilslutning Ph / V / Hz 1 / 220 – 240 / 50 – 60

Vægt uden tilbehør kg 4,1

Vægt inkl. emballage kg 5,7

Mål (L × B × H) mm 380 × 251 × 273

Udstyr

Børnesikring 

Sikkerhedsventil 

Dampregulator På håndtaget.

Indbygget tragt 

2-tank system 

Gulvrengørings sæt
EasyFix + forlængelseskabel
(2 × 0,5 m)

Tilbehør.
håndmundstykke,
punktstråledyse, rund børste
(lille)

Mikrofiber gulvklud Stk. 1

Mikrofiberovertræk til
håndmundstykke

Stk. 1

Tilbehørsopbevaring og
opbevaringsposition



Dampslange med pistol m 2

Indbygget tænd- / slukkontakt 

2 × 0,5 m forlængerslanger 
 Medfølger     

* Tests har vist, at punktrengøring (30 sekunder ved maksimalt dampniveau og direkte kontakt med den overflade som skal rengøres) med en Kärcher damprenser kan fjerne 99,999 % af enveloped virus, som f.eks. coronavirus eller influenza (ekskl. Hepatitis
B-virus) på almindelige glatte, hårde overflader i hjemmet (testbakterie: modificeret vaccinia Ankara-virus).** Ved grundig rengøring med en Kärcher damprenser dræbes 99,99 % af alle almindelige husholdningsbakterier på almindelige glatte, hårde
overflader i hjemmet, forudsat en rengøringshastighed på 30 cm/s. på maksimalt dampniveau samt direkte kontakt med overfladen som skal rengøres. (Testbakterie: Enterococcus hirae). 99,999 % af bakterierne fjernes med professionelle damprensere SG(V)
ifølge EN 16615:2015-06, PVC-gulve, testbakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541.
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Løbende påfyldning af vand i aftagelig
tank

■ Til non-stop rengøring og praktisk

vandpåfyldning.

EaseyFix gulv-rengøringssæt med
fleksibelt mundstykke med klude som
fastgøres nemt og enkelt med burretape

■ Optimale rengøringsresultater af alle typer for

hårde overfalder rundt omkring i hjemmet takket

været effektiv lamelteknologi.

■ Kontaktløs skifte af stof uden at komme i

kontakt med skidt og nem påsættelse af

gulvrensestof takket været krog-og-lykke

system.

■ Ergonomisk, effektiv rengøring med gulvkontakt,

uanset brugerens højde, takket været fleksible

mundstykkeled.

Integreret opbevaringsrum til ledning

■ Nem opbevaring af kabel og andet tilbehør.
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Ordrenr. Beskrivelse

DAMPRENSER / DAMPSTØVSUGER / STRYGESTATION

Dyser

Floor tool Set EasyFix 1 2.863-267.0 

Håndmundstykke 2 2.884-280.0 Håndmundstykke med ekstra børster til rengøring af små områder som f.eks. brusekabiner,
vægfliser og meget andet. Kan anvendes med eller uden overtræk.



Carpet slider 3 2.863-269.0 

Carpet slider mini 4 2.863-298.0 

Vinduesmundstykke 5 2.863-025.0 Vinduesmundstykke til grundig rengøring af glas, vinduer og spejle med damprenser. 

Power nozzle set 6 2.863-263.0 

Textile care nozzle für SC 7 2.863-233.0 

Floor nozzle set EasyFix Mini 8 2.863-280.0 

Børstesæt

Børstesæt, rundt 9 2.863-264.0 

Rundbørste sæt i messing, 3 stk 10 2.863-061.0 Rundbørste sæt med 3 runde messingbørster til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til
rengøring af fastgroet eller vanskeligt snavs på ikke sarte overflader – f.eks. en grill-rist.



Stor rundbørste 11 2.863-022.0 Stor rundbørste til Kärcher damprensere. Særligt velegnet til rengøring af større områder i køkken
og bad med mere vanskeligt snavs på f.eks. komfur hånd- eller køkkenvask.



Turbo-dampbørste 12 2.863-159.0 Turbo-dampbørsten fjerner uden besvær snavs på den halve tid. Børstens vibrationer gør det
unødvendigt at skrubbe og sparer tid på rengøringen.



Rundbørste med skraber 13 2.863-140.0 Rundbørsten med skraber til Kärcher damprensere har to rækker varmebestandige børstehår. Den
er beregnet til at fjerne ekstra fastgroet snavs på hårde, ikke sarte, overflader.



Round brushes set 14 2.863-324.0 

 Medfølger      Tilgængeligt tilbehør      Rengøringsmiddel.     

TILBEHØR TIL SC 4 EASYFIX
1.512-450.0
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Ordrenr. Beskrivelse

DAMPRENSER / DAMPSTØVSUGER / STRYGESTATION

Kludesæt

Mikrofiber kludesæt til badeværelse 15 2.863-266.0 

Mikrofiber kludesæt til køkken 16 2.863-265.0 

Microfibre Bodentücher EasyFix (2-er Set 17 2.863-259.0 

Microfiber floor cover set EasyFix Mini 18 2.863-296.0 

SC Disposable Cloth EasyFix 19 2.863-299.0 

SC Disposable Cloth EasyFix Mini 20 2.863-300.0 

Microfibre sleeves for hand nozzle 21 2.863-270.0 

Microfibre floor cloths abrasive 2-er Se 22 2.863-309.0 

Diverse

TAPETFJERNER 23 2.863-062.0 Dampen opløser limen, så tapeter løsner sig og bliver lettere at fjerne. Mundstykket påfører damp
på et større område ad gangen.



O-ringe-erstatningssæt 24 2.884-312.0 O-ringe-erstatningssæt til udskiftning af O-ringene på forskelligt damprensertilbehør. 

STEAM CLEANER / STEAM VACUUM CLEANER / IRONING STATION

Tuchsets

Starter Kit Pulitori a Vapore SC: Set Panni usa
e getta 15 pezzi + Decalcificante *IT

25 9.546-121.0 

AFKALKNING

NOCH NICHT GEPFLEGT ^_^_^_^_^_^_^_^_- > 26 6.295-982.0 

Afkalkningspulver (6x17g) 27 6.295-987.0 Afkalker effektivt damprensere og andre varmvandsmaskiner, som f.eks. kedler og kaffemaskiner .
Sikrer længere levetid og mindre strømbrug.



RM 511 6x17g Descaling powder EU 28 6.296-193.0 

 Medfølger      Tilgængeligt tilbehør      Rengøringsmiddel.     

TILBEHØR TIL SC 4 EASYFIX
1.512-450.0
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