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Geen reinigingsmiddelen nodig!
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2 december 2014 – Reinigen met stoom. Dat betekent grondig,
hygiënisch én gebruiksvriendelijk schoonmaken. Diep reinigen met
schone stoom, zonder gebruik van reinigingsmiddelen, uitsluitend met
de kracht van zuiver water. Ook voor wie geen tijd te verliezen heeft ...
de Kärcher-stoomreinigers zijn opvallend snel klaar voor gebruik! Het
assortiment stoomreinigers is volledig nieuw, maar twee modellen SC 1 en SC 3 - zijn dankzij unieke eigenschappen onmiskenbaar de
hoofdrolspelers van het nieuwe assortiment.

Stoomreiniger SC 1
Dit toestel is een echte alleskunner! De eerste steammop die niet alleen
geschikt is voor vloeren, maar ook voor alle andere reinigingstaken in huis.
Met een opwarmtijd van slechts drie minuten is deze stoomreiniger vlug
klaar om aan de slag te gaan. Zijn krachtige stoomstraal maakt hem
bijzonder efficiënt. Alle Kärcher-stoomreinigeraccessoires passen erop en
dus is dit toestel echt multifunctioneel. De SC 1 is bovendien erg compact:
makkelijk op te bergen en weer te gebruiken, ook voor de snelle klusjes
tussendoor!

Stoomreiniger SC 3
Het kan nog sneller! De troef van de SC 3 is zijn extra snelle opwarmtijd.
Dankzij de nieuwe technologie is deze stoomreiniger er in amper 30
seconden helemaal klaar voor!
Het is niet de enige barrière die Kärcher met de ontwikkeling van deze
nieuwe stoomreiniger uitschakelde. Ook het omslachtige ontkalken is
verleden tijd. Het handige ontkalkingspatroon van de SC 3 is eenvoudig te
verwisselen. Het toestel geeft zelf aan wanneer dit nodig is.
De multifunctionele SC 3 is continu navulbaar om zonder onderbreking te
kunnen doorwerken. Het toestel wordt standaard geleverd met een ruim
assortiment accessoires. Andere belangrijke aspecten zijn de krachtige

stoom en een comfortabele vloermond die zorgt voor nog meer
gebruiksgemak, extra handig voor langere gebruikers.

Contactpersoon voor de pers:
Kenneth Wagtmans - kenneth.wagtmans@nl.kaercher.com
+31 76 75 01 771

Voor meer informatie :
Kärcher b.v. – Postbus 9358 – 4801 LJ Breda
Tel. : +31 76 75 01 700 - Fax : +31 76 75 01 751 - www.karcher.nl

