
SC 4 EasyFix
SC 4 dampvasker gir effektiv rengjøring av vindu, speil, servant, dusj, gulv m.m. uten rengjø-

ringsmidler. 2-tanksystem for kontinuerlig drift. Praktisk EasyFix gulvmunnstykke.
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 Avtakbar vanntank for etterfylling under bruk

 Kontinuerlig rengjøring og praktisk vannfylling.

 EasyFix gulvrengjøringssett med fleksibelt ledd og praktisk 
borrelåsfeste for gulvklut

 Effektiv lamellteknologi gir optimale rengjøringsresultat på alle harde 

gulv i hjemmet.

 Praktisk festing av gulvkluten med borrelåssystem gjør at kluten kan 

skiftes uten at du kommer i kontakt med smuss.

 Plass for oppbevaring av kabel

 Sikker oppbevaring av kabelen og annet tilbehør.

 Multifunksjonelt tilbehør

 Effektiv rengjøring på ulike overflater med gulvmunnstykke, hånd-

munnstykke, rundbørste etc. SC
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TEKNISKE DATA OG TILBEHØR

SC 4 EasyFix

 Avtakbar vanntank for påfylling ved tidkrevende rengjøring/ store 
rengjøringsoppgaver

 Oppbevaring for strømkabel
 Med EasyFix gulvrengjøringssett

Tekniske data
Artikkelnr.  1.512-450.0

 4054278313023

Testsertifikat*  Dreper inntil 99,999* % av koronavirus* og 99,9 % bakterier**

Rengjøringskapasitet per tank (ca.) m² 100

Oppvarmingstid min 4

Beholder/ vanntank l 0,5 + 0,8 / (avtakbar tank)

Maks. damptrykk bar maks. 3,5

Effekt W 2000

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

Lengde på ledning m 4

Vekt uten tilbehør kg 4,05

Mål (L x B x H) mm 380 × 251 × 273

Utstyr
Sikkerhetslås/ barnesikring  
Regulering av dampmengde  på håndtaket

2-tanksystem  
Gulvrengjøringssett  EasyFix + forlengerrør (2 × 0.5 m)

Tilbehør  Håndmunnstykke, detaljmunnstykke, rundbørste (liten)

Mikrofiberklut stk 1

Mikrofibertrekk for håndmunnstykke stk 1

Dampslange med pistol m 2

Tilbehørsoppbevaring og feste for 
gulvmunnstykke

 

  Inkludert i leveranse     * Tester har vist at 30 sekunder spotrengjøring med Kärcher dampvasker på maks. dampnivå og direkte kontakt med overflaten kan fjerne 99,999% av kappe-
kledde virus som koronavirus eller influensa på vanlige, glatte, harde husholdningsflater (unntatt Hepatitis-B-viruset) (test-bakterie: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).**Ved grundig ren-
gjøring med Kärcher dampvasker på vanlige, glatte, harde husholdningsflater drepes 99,99% av alle vanlige husholdningsbakterier forutsatt vaskehastighet på 30 cm/s, maks. dampnivå 
og direkte kontakt med overflaten (test-kim: Enterococcus hirae).     
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Artikkelnr. Antall Pris Beskrivelse

Endestykker

EasyFix Gulvsett 1 2.863-267.0 2 stk Består av EasyFix gulvmunnstykke med praktisk borre-
låssystem og tilhørende mikrofiberklut som kan byttes ved 
hjelp av foten



Håndmunnstykke / detaljmunn-
stykke

2 2.884-280.0 1 stk For rengjøring av alle typer flater, som dusjkabinett, vegger, 
kjøkkenventilator m.m. Brukes med eller uten klut.



Teppeglider 3 2.863-269.0 1 stk Til bruk med gulvmunnstykket for ekstra gli på tepper. 
Teppeglider mini 4 2.863-298.0 1 stk For rengjøring av vanskelige teppeoverflater ved bruk av 

damp. Brukes med EasyFix gulvmunnstykke.


Sett med kraftdyser til dampvas-
ker

5 2.863-263.0 2 stk Perfekt for uanstrengt og miljøvennlig rengjøring i vanskelig 
tilgjengelige områder, f.eks. hjørner og sprekker.



Tekstilmunnstykke 6 2.863-233.0 1 stk Tekstilmunnstykke som fresher opp og fjerner skrukker fra 
klær og stoffer og fjerner lukt. Med integrert lofjerner.



Børstesett

Sett med rundbørster til dampvas-
ker

7 2.863-264.0 4 stk Praktisk rundbørstesett med to svarte og to gule børster - 
perfekt til bruk i forskjellige områder.



Sett med rundbørster med mes-
singbust

8 2.863-061.0 3 stk Sett med 3 stk messingbørster til dampvasker for enkel 
fjerning av fastsittende smuss, som f.eks. fastbrent mat på 
grillrist. Ikke egnet på sensitive overflater som tre, plast o.l.



Stor rundbørste 9 2.863-022.0 1 stk Egnet for å rengjøre store områder på kortere tid. 
Turbobørste damp 10 2.863-159.0 1 stk Kärcher dampturbobørste har stor yteevne og fjerner effek-

tivt fastsittende skitt. Sammenliknet med standard dyse med 
rundbørste, vil dampturbobørsten fjerne smusset på halve 
tiden. Her utnyttes egenskapene i pulseringen og vibrasjo-
nen som dampturbobørsten gir.



Dampkluter

Sett med EasyFix mikrofiberkluter 
til bad

11 2.863-266.0 4 stk Sett med EasyFix mikrofiberkluter av høy kvalitet for damp-
vask på badet. Består av 2 stk kluter til gulv, et trekk med 
slipende effekt til hånddysen, og en pusseklut.



Sett med EasyFix mikrofiberkluter 
til kjøkken

12 2.863-265.0 4 stk Sett med EasyFix mikrofiberkluter av høy kvalitet for damp-
vask på kjøkkenet. Består av 2 stk kluter til gulv, et trekk 
med slipende effekt til hånddysen, og en klut for rustrfritt 
stål.



Sett med EasyFix mikrofibertrekk 
til gulvmunnstykke

13 2.863-259.0 2 stk EasyFix mikrofibertrekk til gulvmunnstykke. Fester seg 
enkelt til gulvmunnstykket og er enkelt å bytte.



Mikrofiberkluter til gulvmunnstyk-
ke EasyFix

14 2.863-296.0 2 stk Kluten kan enkelt skiftes uten å komme i kontakt med smus-
set.



EasyFix engangskluter 15 2.863-299.0 15 stk Sett med 15 stk engangskluter til bruk med EasyFix gulv-
munnstykke for rask og hygienisk rengjøring av harde over-
flater.



EasyFix engangskluter mini 16 2.863-300.0 15 stk Sett med 15 stk engangskluter til bruk med EasyFix Mini 
gulvmunnstykke for rask og hygienisk rengjøring av harde 
overflater.



Mikrofibertrekk for hånddyse 17 2.863-270.0 2 stk Settet består av to mikrofibertrekk til hånddysen. Designet 
for å gi best mulig oppløsning av smuss og de beste rengjø-
ringsresultatene.



Mikrofiber gulvkluter 18 2.863-309.0 2 stk EasyFix gulvkluter fjerner selv fastsittende flekker fra stein-
gulv.



Diverse

Tapetfjerner 19 2.863-062.0 1 stk Munnstykke til dampvasker for fjerning av tapet. Et svært 
nyttig verktøy når du skal pusse opp og fjerne gammel 
tapet. Både tapet og limrester fjernes med damp.



  Inkludert i leveranse       Tilgjengelig tilbehør     


