Odkurzacze z funkcją prania

SE 4002
Dogłębne czyszczenie dywanu, mebli tapicerowanych czy foteli samochodowych: czyszczenie polega na
rozprowadzeniu roztworu czyszczącego na powierzchni a następnie odessaniu go wraz z rozpuszczonym
brudem.

Wyposażenie standardowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wąż spryskująco-odsysający z
uchwytem 2 m 35 mm
2 szt. 0.5 m 35 mm
Dysza spryskująco-odsysająca
z nasadką do podłóg twardych
Dysza podłogowa Clips
Ssawka szczelinowa
Ssawka do tapicerki
RM 519
Filtr piankowy
Papierowa torebka filtracyjna 1
szt.
Listwa odbojowa
Wygodny uchwyt 3 w 1
Przechowywanie wyposażenia
na urządzeniu
Przechowywanie węża i
akcesoriów na obudowie

Numer katalogowy: 1.081-140.0

Dane techniczne
Wydatek powietrza (l/s)

70

Podciśnienie (mbar/kPa)

210/21

Przewód zasilający (m)

7,5

Szerokość robocza (mm)

230

Maksymalna moc przyłącza (W)

1400

Moc pompy (W)

40

Wydajność spryskiwania l/min

1

Ciśnienie spryskiwania (bar)

1

Zbiornik (l)

4-4

Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A))

73

Napięcie V

230

Częstotliwość (Hz)

50-60

Ciężar bez wyposażenia (kg)

8

Wymiary (dł. x szer. x wys.) (mm)

385x385x500

Szczegóły
Opis
Odkurzacze z funkcją prania skutecznie czyszczą wykładziny tekstylne i dywany na całej długości runa w
jednym podejściu roboczym. Doskonale sprawdzają się w praniu tapicerki samochodowej czy obić
meblowych. Odsysają suche zanieczyszczenia i zbierają wodę z podłóg twardych. Do zbierania suchych
śmieci należy stosować worki filtracyjne. W modelu SE 4002 opcjonalnie można zamontować filtr typu
cartridge. Odkurzacze serii SE są polecane właścicielom zwierząt domowych i alergikom - wraz z
antyalergicznym środkiem czyszczącym RM512 usuwają 99% roztoczy z dywanów, wykładzin i tapicerek.

Zastosowanie
•
•
•
•
•
•
•

Tapicerka

Cechy i zalety
Ergonomiczny uchwyt prowadzący
Wieszak na kabel zasilający

Opcjonalne wyposażenie
Dysze
Dysza spryskująco-odsysająca
Do dogłębnego czyszczenia wykładzin dywanowych.
Numer katalogowy 2.863-152.0

Ssawka spryskująco-odsysająca do tapicerki
Ssawka spryskująco-odsysająca ręczna do odkurzaczy piorących. Doskonała do
dogłębnego czyszczenia tapicerki oraz foteli samochodowych.
Numer katalogowy 2.885-018.0

Filtry
Papierowe torebki filtracyjne
5 wydajnych papierowych torebek filtracyjnych o dwóch warstwach. Wytrzymałe
torebki doskonale zatrzymujące drobny pył.
Numer katalogowy 6.959-130.0

Wkład filtracyjny Cartridge
Filtr typu Cartridge przeznaczony do odkurzania na sucho i mokro bez wymiany
filtra.
Numer katalogowy 6.414-552.0

Ssawki
Ssawka do tapicerki ze szczeciną
Ssawka do tapicerki ze szczeciną zapewnia delikatne odkurzanie foteli
samochodowych oraz tapicerki np. sofy, fotele, kanapy, łóżka itp.
Numer katalogowy 2.863-150.0

Długa ssawka szczelinowa (350mm)
Długa ssawka szczelinowa do czyszczenia trudnodostępnych miejsc takich jak
szczeliny, otwory np. pomiędzy fotelami, w kieszeniach bocznych samochodu,
między ścianą a meblami.
Numer katalogowy 2.863-144.0

Ssawka samochodowa
Poręczna ssawka samochodowa do szybkiego i łatwego czyszczenia - od
dywaników po bagażnik.
Numer katalogowy 2.863-145.0

Ssawka z twardą szczeciną
Ssawka do dokładnego czyszczenia tapicerki i wykładziny dywanowej w
samochodzie. Bez problemu usuwa zaschnięte zabrudzenia.
Numer katalogowy 2.863-146.0

Ssawki
Ssawka z miękką szczeciną
Ssawka z dodatkową miękką szczeciną do delikatnego czyszczenia wrażliwych
powierzchni w samochodzie, np. deska rozdzielcza lub konsola środkowa.
Numer katalogowy 2.863-147.0

Szczotka Turbo do tapicerki
Numer katalogowy 2.903-001.0

Przełączana ssawka na sucho / mokro, DN 35
Uniwersalna ssawka przeznaczona do czyszczenia na sucho i mokro wykładzin i
podłóg twardych. Zintegrowana gumowa listwa pomaga w usuwaniu cieczy.
Numer katalogowy 2.863-113.0

Wyposażenie specjalne
Filtr popiołu/dużych śmieci, Basic
Filtr popiołu/dużych śmieci do czyszczenia kominków, piecy, grilla, sauny itp., jak
również usuwania dużych śmieci.
Numer katalogowy 2.863-139.0

Filtr popiołu/dużych śmieci, Premium
Filtr popiołu/dużych śmieci Premium z dokładną torebką filtracyjną przeznaczony
jest do czyszczenia kominków, piecy, grilla, sauny itp. jak również usuwania
dużych śmieci.
Numer katalogowy 2.863-161.0

Metalowa ssawka szczelinowa
Długa ssawka szczelinowa (360 mm), do efektywnego zbierania popiołu w
trudnodostępnych miejscach. Zastosowanie w kominkach, saunach, piecach,
grillach.
Numer katalogowy 2.640-951.0

Zestawy wyposażenia
Zestaw do czyszczenia wnętrza samochodu
Bogaty zestaw wyposażenia do wszystkich prac czyszczących w samochodzie.
Do czyszczenia bagażnika, deski rozdzielczej, siedzeń, kieszeni bocznych,
dywaników.
Numer katalogowy 2.862-128.0

Zestaw do dużych śmieci
Bogaty zestaw o większej średnicy (60 mm) do każdego rodzaju dużych śmieci.
Przeznaczony do trocin, gruzu, żwiru, kamienia łupanego, niewielkich kamieni,
liści, ziemi.
Numer katalogowy 2.637-945.0

Zestawy wyposażenia
Zestaw do podłączenia elektronarzędzi
Elastyczny wąż ssący o długości 1 m z adapterem do podłączenia
elektronarzędzi (wyrzynarki, szlifierki, wiertarki itp.) Zapewnia czystość w
warsztacie.
Numer katalogowy 2.863-112.0

Zestaw dla domu, 4 częściowy
Bogaty zestaw wyposażenia do wszystkich domowych prac czyszczących.
Przeznaczony do czyszczenia podłóg, szczelin, tapicerki itp.
Numer katalogowy 2.638-510.0

