SV 7
Curatare cu abur, aspirare și uscarea într-o singură trecere, aspiratorul cu abur SV 7 combină
multifuncționalitatea și confortul maxim într-un singur dispozitiv!
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Dispozitiv 3-in-1
Curatare cu abur, aspirare si uscare intr-o singura procedura.
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Duza pentru podea confortabila
Comutare rapida si simpla intre 3 aplicatii diferite pe toate suprafetele dure si covoare.



Sistem de filtrare multiplu
Apa, spuma si filtrele HEPA (EN 1822:1998) retin chiar si cele mai
mici particule.
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Operare simpla
Puterea de aspirare poate fi controlata de pe maner, iar fluxul de
abur reglat de pe aparat.
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SV 7

 Sistem doua rezervoare pentru utilizare continuă
 Curatare cu abur, aspirare și uscare într-o singură etapa
 Sistem de filtrare multiplu

Date tehnice
Cod de comanda

1.439-410.0

Cod EAN

4039784998858

Putere maxima

W

2200

Capacitate boiler apa

l

0,45

Rezervor de completare

l

0,5

Presiunea maxima a aburului

bar

4

Filtru de apa

l

1,2

Vacuum

mbar / kPa

210 / 21

Lungime cablu

m

6

Dimensiuni (L x l x H)

mm

515 × 336 × 340
5

Durata de incalzire
g/h

65
Sistem de filtrare in mai multe etape

Sistem de filtrare
Greutate fara accesorii

kg

9,4

Capacitate de incalzire

W

1100



Umplere permanenta
Volum de aspirare

l

0,6

 Inclus in pachetul de livrare.

Dotare
Dispozitiv de blocare pentru copii/
supapa de siguranta



Duza pentru ferestre/Dispozitiv pentru
curatarea ferestrelor

–

Debit abur / control al puterii de aspirare

5 etape / 4 etape

Furtun de aspirare abur cu maner



Filtru HEPA 12 (EN1822:1998)



Set pentru curatarea podelelor cu
functie de aspirare cu abur

Trei aplicatii diferite pentru suprafete dure si mocheta si doua
tuburi de aspiratie cu abur cu o
lungime de 0,5 m

Duza manuala cu functie de aspirare cu
abur

Poate fi combinata cu duza pentru
ferestre (mare si mica), capatul de
perie sau laveta bumbac

 Inclus in pachetul de livrare.
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Jet de aburi

SV 7
1.439-410.0

1

2

3

Cod de comanda

Cantitatea

Filtru pentru aspiratorul cu abur
Filtrul EPA 12

Set de perii rotunde

1 2.860-229.0

1 Pieces

2 2.860-231.0

4 Pieces

3 4.862-005.0

1 Pieces

Filtrul de inalta performanta HEPA retine polenul, sporii de
ciuperci, bacteriile si resturile lasate de capuse. 99,9% din
particulele peste 0,3 µ vor fi inlaturate.
Set de perii in 4 culori diferite pentru diferitele moduri de
utilizare.




Accesorii pentru fierul de calcat



 Accesorii disponibile optional.
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 Inclus in pachetul de livrare.

