
SC 2 EasyFix
Το βασικό μοντέλο για καθαρισμό με ατμό χωρίς χημικά προϊόντα: Ο ατμοκαθαριστής SC 2 
EasyFix της Kärcher. Για απόλυτη καθαριότητα σε σκληρές επιφάνειες σε ολόκληρο το σπί-
τι. Με το ακροφύσιο δαπέδου EasyFix.
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 Σετ καθαρισμού δαπέδου EasyFix με ευέλικτο σύνδεσμο στο 

ακροφύσιο και βολική στερέωση hook-and-loop για το πανί 

καθαρισμού δαπέδου

 Βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού σε διάφορα σκληρά δάπεδα 
σε όλο το σπίτι χάρη στην αποτελεσματική τεχνολογία ελασμάτων.

 Αλλαγή του πανιού χωρίς να το ακουμπήσετε και να έρθετε σε 
επαφή με τους ρύπους και βολική σύνδεση του πανιού καθαρισμού 
δαπέδου χάρη στο σύστημα hook-and-loop

 Θέση αξεσουάρ και στάθμευσης

 Άνετη αποθήκευση αξεσουάρ και εύκολη στήριξη του εξαρτήματος 
δαπέδου στα διαλείμματα

 Κλείδωμα στην κάνη για τα παιδιά

 Σύστημα κλειδώματος για παιδιά

 Πολυχρηστικά αξεσουάρ

 Στοχευμένη καθαριότητα διαφορετικών επιφανειών και εύκολη 
στάθμευση του εξαρτήματος δαπέδου, εξαρτήματος χειρός, 
στρογγυλής βούρτσας κτλ
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SC 2 EasyFix

 Ελαφρυά και compact συσκευή
 Με το σετ καθαρισμού EasyFix

Τεχνικά Στοιχεία
Αριθμός παραγγελίας  1.512-050.0

 4054278312491
Απόδοση επιφάνειας m² 75
Χρόνος θέρμανσης min 6,5
Χωρητικότητα κάδου νερού l 1 + - / -
Μέγιστη θερμοκρασία ατμού bar 3,2
Απόδοση θερμότητας W 1500
Τρέχων τύπος V / Hz 220–240 / 50–60
Μήκος καλωδίου m 4
Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα kg 2,9
Διαστάσεις (L × W × H) mm 380 × 254 × 260

Εξοπλισμός
Ρύθμιση ροής ατμού  Στη λαβή
Kit καθαρισμού δαπέδων  EasyFix + σωλήνας προέκτασης (2 × 0,5 μ)
Εξαρτήματα  ακροφύσιο χειρός, μικρό ακροφύσιο, στρογγυλή βούρτσα (μικρή), δοσομετρητής
Πανάκι με μικροίνες Pieces 1
Ύφασμα μικροϊνών για το πάτωμα 
με γάντζο και βρόχο

Pieces 1

Σωλήνας ατμού με πιστόλι m 2
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Αριθμός πα-
ραγγελίας Menge Περιγραφή

Ακροφύσια

Σετ ακροφυσίου δαπέδου EasyFix 1 2.863-267.0 2 Pieces Με βολικό σύστημα hook-and-loop και συμβατό πανί δαπέδου 
μικροϊνών: Το σετ ακροφυσίου δαπέδου EasyFix για ατμοκα-
θαριστές επιτρέπει την αντικατάσταση του πανιού χωρίς να 
έρθετε σε επαφή με τους ρύπους.



Εξάρτημα χειρός 2 2.884-280.0 1 Pieces Για τον καθαρισμό σε ντουσιέρες, πλακάκια τοίχου και άλλα. 
Χρησιμοποιείται με ή χωρίς το απορροφητικό κάλυμμα. 

Εξάρτημα χαλιού 3 2.863-269.0 1 Pieces Εξασφαλίζει επίσης φρεσκάδα για τις ίνες των χαλιών: Το 
εξάρτημα χαλιού για εύκολη σύνδεση στο ακροφύσιο δαπέδου 
EasyFix. Ιδανικό για τον καθαρισμό των χαλιών με ατμό.



Carpet slider mini 4 2.863-298.0 
Ακροφύσιο καθαρισμού παραθύ-
ρων

5 2.863-025.0 1 Pieces Το εργαλείο καθαρισμού τζαμιών καθαρίζει σε βάθος τις γυάλι-
νες επιφάνειες, τα τζάμια ή τους καθρέπτες με τη χρήση ατμο-
καθαριστή.



Σετ ακροφυσίου ισχύος 6 2.863-263.0 2 Pieces Το σετ ακροφυσίου ισχύος περιλαμβάνει ένα ακροφύσιο 
ισχύος και ένα εξάρτημα προέκτασης. Ιδανικό για ξεκούραστο 
καθαρισμό φιλικό προς το περιβάλλον σε δυσπρόσιτα σημεία, 
π.χ. γωνίες και εσοχές.



Ακροφύσιο περιποίησης υφασμά-
των SC

7 2.863-233.0 1 Pieces Το ακροφύσιο περιποίησης υφασμάτων φρεσκάρει και ισιώνει 
τα ρούχα και τα υφάσματα και απομακρύνει αποτελεσματικά 
τις δυσάρεστες οσμές. Με ενσωματωμένο σύστημα αφαίρεσης 
χνουδιών.



Floor nozzle set EasyFix Mini 8 2.863-280.0 2 Pieces 
Σετ βουρτσών

Σετ στρογγυλής βούρτσας 9 2.863-264.0 4 Pieces Πρακτικό σετ στρογγυλής βούρτσας με δύο μαύρες και δύο 
κίτρινες βούρτσες – ιδανικό για χρήση σε διάφορους χώρους. 

Σετ στρογγυλής βούρτσας με μεταλ-
λικές τρίχες

10 2.863-061.0 3 Pieces Για την εύκολη απομάκρυνση επίμονης ακαθαρσίας, π.χ. 
δημιουργία κρούστας σε σχάρες φούρνου. Δεν είναι κατάλλη-
λο για ευαίσθητες επιφάνειες, ξύλινες ή πλαστικές επιφάνειες.



Μεγάλη στρογγυλή βούρτσα 11 2.863-022.0 1 Pieces Χρησιμοποιήστε τη μεγάλη στρογγυλή βούρτσα για να καθαρί-
σετε μεγάλες επιφάνειες σε λιγότερο χρόνο. 

Βούρτσα ατμού τούρμπο 12 2.863-159.0 1 Pieces Η βούρτσα ατμού τούρμπο της Kärcher αφαιρεί χωρίς προ-
βλήματα και χωρίς μεγάλη προσπάθεια, ακόμα και επίπονες 
ακαθαρσίες. Σε σύγκριση με το βασικό ακροφύσιο με την 
κανονική στρογγυλή βούρτσα η βούρτσα ατμού τούρμπο 
αφαιρεί τις ακαθαρσίες χωρίς μεγάλη προσπάθεια και επιτρέ-
πει τον καθαρισμό στο μισό χρόνο.Αυτή η βελτίωση μπορεί να 
επιτευχθεί με την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση της βούρτσας 
ατμού και με τη βελτιωμένη εργονομία της βούρτσας. Επιπλέ-
ον μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση με τους παλμούς και τις 
δονήσεις της βούρτσας ατμού τούρμπο.



Σετ πανάκια

Σετ πανιών μικροϊνών για το μπάνιο 13 2.863-266.0 4 Pieces Το υψηλής ποιότητας πανί μικροϊνών για καθαρισμό με ατμό 
στο μπάνιο περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες 
υψηλής ποιότητας, ένα λειαντικό κάλυμμα μικροϊνών για το 
ακροφύσιο χειρός και ένα πανί γυαλίσματος μικροϊνών.



Σετ πανιών μικροϊνών για την κουζί-
να

14 2.863-265.0 4 Pieces Το σετ πανιών μικροϊνών για καθαρισμό με ατμό στην κουζίνα 
περιλαμβάνει δύο πανιά δαπέδου από μικροΐνες υψηλής 
ποιότητας, ένα κάλυμμα μικροϊνών για το ακροφύσιο χειρός 
και ένα πανί γυαλίσματος ανοξείδωτου χάλυβα μικροϊνών.



Microfiber floor cover set EasyFix 
Mini

15 2.863-296.0 2 Pieces 

  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     
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EasyFix πανάκια για καθαρισμό 
δαπέδου

16 2.863-259.0 2 Pieces Το πανί μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς να έρθετε σε επαφή 
με ρύπους: το υψηλής ποιότητας πανί δαπέδου μικροϊνών 
Easyfix. Χάρη στο σύστημα hook-and-loop συνδέονται και 
αφαιρούνται εύκολα από το ακροφύσιο δαπέδου ατμοκαθαρι-
στή EasyFix.



Γάντια μικροϊνών για ακροφύσιο 
χειρός.

17 2.863-270.0 2 Pieces Το σετ με δύο καλύμματα για το ακροφύσιο χειρός. Τα καλύμ-
ματα είναι από μικροΐνες υψηλής ποιότητας – για τα καλύτερα 
αποτελέσματα ως προς τη χαλάρωση και τη συλλογή ρύπων.



  Περιλαμβάνεται στη συσκευασία       Διαθέσιμα εξαρτήματα     


