
SC 1

Nowa parownica pomimo swoich niewielkich rozmiarów doskonale radzi sobie z utrzyma-
niem hignienicznej czystości. Urządzenie wyposażono w bezpieczny zawór ciśnieniowy 
zapobiegający otwarciu bojlera, gdy panuje w nim wysokie ciśnienie. Dysza power będąca 
jednym z elementów wyposażenia standardowego zwiększa skuteczność odspajania bru-
du. Ułatwia także strumieniowi pary dotrzeć do kątów, szczelin i narożników.
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SC 1

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.516-260.0

 4054278027302
Wydajność powierzchniowa m² 20
Czas podgrzewania min 3
Pojemność kotła / zbiornika wyrów-
nawczego

l 0,2 + - / -

Maks. ciśnienie pary bar 3
Moc grzałki W 1200
Przewód zasilający m 4
Ciężar bez wyposażenia kg 1,58
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 321 × 127 × 186

Wyposażenie standardowe
Bezpieczna blokada / Zawór 
bezpieczeństwa

 

Wbudowany lejek do napełniania  
Torba na akcesoria do SC 1  
Ściereczka frotte do dyszy ręcznej Stück 1
Wbudowany lejek do napełniania  
  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla SC 1
1.516-260.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Dysze

Dysza ręczna 1 2.884-280.0 Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich po-
wierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przezna-
czona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.



Zestaw do czyszczenia podłóg 
"Comfort Plus"

2 2.863-019.0 W zestawie dysza podłogowa Comfort Plus i ściereczka do 
dyszy podłogowej wykonana z mikrofibry. 

Zestaw do czyszczenia podłóg 
"Classic" do SC 1

3 2.885-411.0 

4 2.863-025.0 
Przedłużka z dyszą Power 5 2.884-282.0 Dysza Power z przedłużką znacznie zwiększa siłę czyszcze-

nia dyszy do detali. Doskonała do łatwego, ekologicznego 
czyszczenia trudnodostępnych miejsc np. rogów.



Dysza do pielęgnacji tekstyliów 6 4.130-390.0 Dysza do pielęgnacji tekstyliów odświeża i usuwa zagięcia 
ubrań i tekstyliów, efektywnie usuwając nieprzyjemne zapa-
chy. Posiada warstwę usuwającą meszek.



Dysza do okien 7 4.130-115.0 Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra przy 
użyciu parownicy. 

Gumowa listwa do dyszy do okien 8 6.273-140.0 Gumowa listwa do dyszy do okien dla parownic. 
Zestawy ściereczek

Zestaw ściereczek z mikrofibry – do 
łazienki

9 2.863-171.0 Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z 
mikrofibry do czyszczenia łazienki. 

Zestaw ściereczek z mikrofibry – do 
kuchni

10 2.863-172.0 Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z 
mikrofibry do czyszczenia kuchni. 

Ściereczki podłogowe z mikrofibry 11 2.863-173.0 Dwie miękkie welurowe ściereczki podłogowe do łatwego 
usuwania zabrudzeń. Zapewniają doskonale czystą podłogę. 

Miękkie powłoczki z mikrofibry 12 2.863-174.0 Zestaw składa się z dwóch miękkich powłoczek z mikrofibry 
na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie zab-
rudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.



Zestaw ściereczek frotte 13 6.960-019.0 Zestaw pięciu ściereczek (2 podłogowych i 3 powłoczek na 
dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny. 

Ściereczki podłogowe frotte, wąskie 14 6.369-357.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych, wąskich ściereczek 
podłogowych z wysokiej jakości bawełny. 

Ściereczki podłogowe frotte 15 6.369-481.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z 
wysokiej jakości bawełny. 

Powłoczki frotte 16 6.370-990.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych powłoczek na dyszę ręczną 
z wysokiej jakości bawełny. 

Zestawy szczotek

Zestaw okrągłych szczotek 17 2.863-058.0 Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch 
kolorach 

Zestaw szczotek z mosiężną 
szczeciną

18 2.863-061.0 Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczeciną do usuwa-
nia uporczywych, zaschniętych zabrudzeń. Doskonałe do 
niewrażliwych powierzchni.



Okrągła szczotka – duża 19 2.863-022.0 Dzięki dużej, okrągłej szczotce wyczyścisz większą 
powierzchnię w krótszym czasie. 

Szczotka okrągła ze skrobakiem 20 2.863-140.0 Szczotka okrągła z dwoma rzędami odpornej na wysokie 
temperatury szczeciny oraz skrobakiem do łatwego usuwania 
uporczywych zabrudzeń. Nie nadaje się do czyszczenia 
powierzchni wrażliwych.



Parowa szczotka Turbo 21 2.863-159.0 Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o 
połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowa-
nia. Umożliwia oszczędność czasu.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     



Akcesoria dla SC 1
1.516-260.0
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Inne akcesoria

Zdzieracz do tapet 22 2.863-062.0 Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości 
kleju wykorzystując działanie pary. 

Zestaw uniwersalnych akcesoriów 23 2.863-215.0 Zestaw akcesoriów do parownic. W skład zestawu wchodzą: 
trzy bawełniane ściereczki podłogowe, trzy bawełniane 
powłoczki na dyszę ręczną, dwie czerwone i dwie czarne 
okrągłe szczotki.



Wąż parowy do SC 1 24 2.863-021.0 Po założenia węża parowego będziesz w stanie wyczyścić 
parownicą SC 1 nawet trudno dostępne miejsca. 

  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


