
SV 7

Το ατμοσύστημα SV 7 συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των ατμοκαθαριστών με την δύναμη 
των σκουπών αναρρόφησης. Για παράδειγμα μαζεύει ψίχουλα, σκουπίζει υγρά και επ'ακο-
λούθηση στεγνώνει το πάτωμα. Ολα αυτά σε ένα μόνο πέρασμα. Αυτό το εντυπωσιακό μη-
χάνημα σε συνδυασμό με τα αξεσουάρ του είναι κατάλληλο όλες τις εργασίες. Καθαρισμός 
χωρίς χημικά εύκολα με άνεση και γρήγορα!
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SV 7

 Σύστημα 2 δοχείων για συνεχή χρήση
 Ατμός, αναρρόφηση και σκούπισμα σε μία διαδικασία
 Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.439-410.0

 4039784998858
Μέγιση ισχύς W 2200
Χωρητικότητα νερού l 0,45
Αναπλήρωση κάδου l 0,5
Μέγιστη θερμοκρασία ατμού bar 4
Φίλτρο νερού l 1,2
Αναρρόφηση mbar / kPa 210 / 21
Διαστάσεις (Μ x Π x Y) mm 515 × 336 × 340
Χρόνος θέρμανσης min 5

Εξοπλισμός
Παιδικό κλείδωμα ασφαλείας/βαλβί-
δα ασφαλείας

 

Ποσότητα ατμού και ρύθμιση ισχύος 
αναρρόφησης

 5 σταδίων / 4 σταδίων

Φίλτρο HEPA 12 (EN 1822:1998)  
Kit καθαρισμού δαπέδων με λειτουρ-
γία αναρρόφησης ατμού

 3 διαφορετικές εφαρμογές για σκληρά δάπεδα ή με μοκέτα και δυο 
σωλήνες αναρρόφησης ατμού μήκους 0,5μ.

Εξάρτημα χειρός με λειτουργία αναρ-
ρόφησης ατμού

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με εξάρτημα για παράθυρα ( μικρό και 
μεγάλο) ή πανάκι

Ακροφύσιο point jet για το ατμοσύ-
στημα με αναρρόφηση

 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με προέκταση και στρογγυλές βούρτσες 
( 4 διαφορετικά χρώματα)

Εξάρτημα υφασμάτινων επιφανειών ( 
μικρό και μεγάλο)

 

Εξάρτημα για σχισμές, βούρτσα 
επίπλων

 

Αντιαφριστικό “Foamstop”  
Δοχείο δοσολογίας, βούρτσα καθαρι-
σμού, τσάντα εξαρτημάτων

 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία     
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Menge Περιγραφή

Φίλτρο για ατμοκαθαριστή με αναρρόφηση

Φίλτρο ΗEPA 12 1 2.860-229.0 1 Pieces Το υψηλής απόδοσης φίλτρο HEPA συγκρατεί σωματίδια 
γύρης, σπόρους, βακτήρια και εκκρίσεις ζωυφίων.Κατακρατά 
99.9% όλων των σωματιδίων που είναι μεγαλύτερα από 0,3 
µm.



Σετ στρογγυλής βούρτσας (4 τεμαχί-
ων)

2 2.860-231.0 4 Pieces Τέσσερις διαφορετικές χρωματιστές βούρτσες για διαφορετικές 
χρήσεις 

Εξαρτήματα για μονάδες σιδερώματος

Αντικολλητική πλάκα για το I 6006 3 2.860-142.0 1 Pieces Ατμοσίδερο BE 6006 με αντικολλητική πλάκα από αλουμίνιο. 
Κατάλληλο για το σιδέρωμα ευαίσθητων υφασμάτων, π.χ. 
μετάξι, λινό, μαύρα ρούχα, εσώρουχα με δαντέλα ή τυπωμένα 
μπλουζάκια.



4 4.862-005.0 1 Pieces 
Σετ πανάκια

ΠΑΝΑΚΙΑ 5 2.863-174.0 2 Pieces 2 μαλακά βελούδινα καλύμματα από μικροΐνες για το εργαλείο 
χειρός. Ιδανικό για την απομάκρυνση επίμονης βρωμιάς π.χ. 
στις κουζίνες.



6 6.370-990.0 5 Pieces 5 καλύμματα από καλής ποιότητας βαμβάκι. Χωρίς χνούδια, 
απορροφητικό και ανθεκτικό. 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


