
Curatitor cu abur
SG 4/4

Aparat de curatat cu abur compact SG 4/4 cu o presiune puternica a aburului de 4 bari. Cu control variabil
continuu al volumului de aburi si functie VapoHydro pentru o curatare perfecta si fara utilizarea substantelor
chimice.

Dotare:
• Furtun de aspirare abur cu

maner
• 2x ţevi abur
• Duza pentru podea
• Duza manuala
• Perie rotunda, neagra
• Duza tapiterii cu perie
• Duza de putere
• Duza cu jet punctiform

Cod de comanda: 1.092-104.0

Date tehnice
Tensiune (V) 220-240

Capacitate de incalzire (W) 2300

Capacitate rezervor l 4

Lungime cablu (m) 7,5

Presiune aburi (bar) 4

Greutate fara accesorii (kg) 8

Dimensiuni (L x l x H) (mm) 475x320x275

Frecventa (Hz) 50-60



Detalii

Descriere
SG 4/4 este un aparat de curatat cu abur compact si robust care asigura o putere remarcabila si o
dezinfectare certificata*. Efectul optim de curatare este obtinut cu ajutorul unei presiuni a aburului de 4
bari. Controlul variabil al volumului de abur si functia VapoHydro (reglare continua a saturatiei aburului),
inseamna ca aparatul poate fi adaptat perfect la orice sarcina de curatare. Sistemul cu doua rezervoare
poate fi reumplut in orice moment si asigura incalzirea rapida precum si utilizarea lui neintrerupta. De
asemenea, indicatorul de temperatura ajuta la obtinerea unor rezultate optime de curatare. Masina este
extrem de versatila si curata fara a utiliza substante chimice. Pachetul extins de dotari include doua duze
pentru pardoseala (pentru curatarea abraziva si igienica), un compartiment integrat pentru depozitarea
accesoriilor, un carlig integrat pentru cablu si un orificiu de admisie a tevii pentru depozitarea cu
economie de spatiu. (*Conform prEN 16615, pardoseala PVC, masina: SG 4/ (duza pentru podea cu
canale, 30 cm/sec., presiunea maxima a aburului, VapoHydro minim), testarea bacteriilor: Enterococcus
hirae ATCC 10541)

Dotari si utilizari
Sistem cu doua rezervoare
Rezervorul de apa curata poate fi umplut continuu deoarece boilerul si rezervorul sunt separate.

Deoarece se incalzeste doar o parte din intreaga cantitate, se produce rapid un flux constant de abur.

Cu o capacitate totala de peste 4 litri, SG 4/4 se poate utiliza pe perioade lungi fara a fi necesara
reumplerea.

VapoHydro
Datorita VapoHydro, nivelul de abur poate fi reglat in mod continuu conform rezervorului de curatare.

În plus fata de presiunea aburului, saturatia poate fi reglata in mod continuu de la abur complet la apa
calda.

Cu jet de apa calda, chiar si murdaria dificila se poate dizolva efectiv inca de la inceput.

Compartiment de depozitare a accesoriilor
Compartimentul de depozitare incorporat permite depozitarea unei varietati de accesorii.

Piesele mici speciale sunt intotdeauna depozitate in siguranta si nu se pot pierde.

De asemenea, tevile pot fi depozitate in spatele unitatii.

Curatenie igienica
Curatenie igienica fara substante chimice.

Evitarea detergentilor agresivi protejeaza operatorul si suprafetele tratate.

La curatare se foloseste doar apa – care nu este periculoasa pentru sanatate si este rentabila.



Accesorii optionale

Altele
Set de inlocuire a garniturii circulare
Setul de garnituri circulare de rezerva este adecvat pentru inlocuirea garniturilor
din diverse accesorii ale curatitoarelor cu aburi.
Cod de comanda 2.884-312.0

Racleta pentru tapet
Racleta pentru tapet, pentru o indepartare fara probleme a tapetelor si resturilor
de lipici cu ajutorul aburilor.
Cod de comanda 2.863-062.0

Aparate de curatat cu abur
Perii rotunde
Peri din alama pentru murdarie persistenta
Cod de comanda 2.863-075.0

Carucior
Pentru a transporta DE 4002 la locul de curatare. Accesoriile sunt intotdeauna la
bord si sunt gata de utilizare.
Cod de comanda 6.962-239.0

Duze
Prelungitor si Duza Power
Duza electrica cu prelungire, care creste in mod considerabil puterea de curatare
a duzei detaliate. Ideala pentru curatarea usoara si ecologica a zonelor greu
accesibile, ex. colturi.
Cod de comanda 2.884-282.0

Duza manuala
Instrument manual cu perii suplimentare pentru curatarea suprafetelor mici
precum cabine de dus, faianta etc. Adecvat pentru utilizarea cu sau fara capac.
Cod de comanda 2.884-280.0



Duze
Duza cu jet punctiform
Ideal pentru curatarea rosturilor, colturilor, marginilor si a altor zone greu
accesibile. Impreuna cu peria rotunda, aplicatiile sunt numeroase.
Cod de comanda 2.884-281.0

Duza de podea
Duza de podea, noua, inovativa promite acum performanta de curatare mai mare
- datorita utilizarii de aburi optimizata si suprafetei de curatare mai mare.
Cod de comanda 2.885-142.0

Accesoriul pentru ferestre curata in profunzime sticla, ferestrele sau oglinzile
folosind un aparat de curatat cu abur.
Cod de comanda 2.863-025.0

Duza de geamuri pentru vapori
Duze de geamuri pentru o curatare foarte usoara si completa a sticlei, geamului
sau oglinzii cu curatitorul cu aburi.
Cod de comanda 4.130-115.0

Lama de curatare din cauciuc pentru duza de ferestre
Insertie din cauciuc pentru instrumente de spalat geamul cu cusaturi.
Cod de comanda 6.273-140.0

Perii atasabile
Set de perii rotunde
Set de perii rotunde in doua culori pentru zone diferite de utilizare.
Cod de comanda 2.863-058.0

Seturi de lavete
Prosop frottee, lat
Fara scame, aspirare puternica si durabila: 5 carpe inguste de podea din bumbac
de inalta calitate.
Cod de comanda 6.369-481.0



Seturi de lavete
Set de carpe
Set de carpe in 5 straturi din bumbac de inalta calitate special pentru duzele
manuale.
Cod de comanda 6.370-990.0

Set de carpe din micro fibre pentru baie
Set de carpe din micro fibre pentru utilizarea optimala a curatitorului cu aburi in
zona baii.
Cod de comanda 2.863-171.0

Set de carpe din micro fibre pentru bucatarie
Set de carpe din micro fibre pentru utilizarea optimala a curatitorului cu aburi in
zona bucatariei.
Cod de comanda 2.863-172.0

Set de carpe din micro fibre, carpa de podea
2 carpe moi de podea din micro fibre de velur pentru o solubilitate si o captare
mai buna a mizeriei. Pentru rezultate optime de curatare a podelei.
Cod de comanda 2.863-173.0

Set de carpe Steam+Clean Cover
Doua invelisuri moi pentru duza manuala din velur pentru o inlaturare si admisie
mai buna a mizeriei.
Cod de comanda 2.863-174.0


