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Handstoomreiniger en steam mop in één

Performant toestel in zakformaat

Hoogstraten, januari 2015 – Kärcher lanceert een unieke oplossing
voor de reiniging van kleine oppervlakken: de SC 1 Premium
stoomreiniger. Door één klik verandert het handtoestel in een steam
mop.

Gewoon

een

vloermondstuk

bevestigen

en

klaar.

Deze

handstoomreiniger is niet groter dan de gemiddelde waterkoker en kan
worden opgeborgen in elke keuken- of badkamerkast. Ook geschikt dus
voor huishoudens met minder beschikbare ruimte, en toch met dezelfde
functies als zijn grotere broertjes.

De SC 1 Premium is een efficiënte, performante hulp. Na slechts 3
minuten opwarmtijd kan worden gewerkt met een druk van 3 bar,
dankzij de nieuw ontwikkelde boiler. Door zijn makkelijke handling is het
toestel ook geschikt voor snelle werkjes tussendoor. Zoals alle Kärcherstoomreinigers

reinigt

dit

kleine

model

hygiënisch

zonder

reinigingsmiddelen. Een wetenschappelijke studie van het vermaarde
Enders-laboratorium bevestigt dat het 99,99%

1

van alle gewone

huishoudbacteriën verwijdert.

Met een gewicht van amper 1,5 kg kan de stoomreiniger niet alleen
worden gebruikt als steam mop met vloermondstuk, maar dankzij de
standaard toebehoren ook als polyvalent handapparaat. Voor de
reiniging van voegen en kranen kunnen een puntsproeier en een ronde
borstel worden bevestigd. De handsproeier voor gebruik op betegelde
spatwanden of werkbladen, en een powersproeier voor aangekoekt vuil.
Door het gebruik van een flexibele verlengslang, waarop alle
toebehoren passen, kan zelfs in kleine, moeilijk toegankelijke hoekjes
schoongemaakt worden.

1

Een diepgaande reiniging met de Kärcher-stoomreiniger zorgt voor een eliminatie van 99,99% van de
bacteriën die doorgaans aanwezig zijn op harde oppervlakken in een woning.
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De SC 1 Premium is uitgerust met een veiligheidssluiting die verhindert
dat de boiler wordt geopend wanneer die nog onder druk staat. Omwille
van deze eigenschap, en omdat geen stoom kan ontsnappen eens de
ontspanner geopend is, voldoet dit apparaat aan de IEC-norm
(International Electrotechnical Commission) EN 60335-2-54:2008,
wereldwijd van kracht vanaf 1 januari 2015.

Stoomreiniger Kärcher SC 1 Premium
Opwarmvermogen

1 200 W

Inhoud reservoir

0,25 l

Maximum stoomdruk

3 bar

Gewicht zonder

1,5 kg

toebehoren
Oppervlakteprestatie (met

ca. 20 m²

een vol reservoir)
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Met de SC 1 Premium lanceert Kärcher een schoonmaakoplossing voor
kleine oppervlakken.

De nieuwe SC 1 Premium van Kärcher combineert een
handstoomreiniger met een steam mop.
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De nieuwe stoomreiniger, klein en handig, heeft dezelfde
gebruiksmogelijkheden als zijn grotere broertjes. Voor het reinigen van
voegen of kranen gebruikt men het kleine vloermondstuk en de
standaard ronde borstel, ...

... en de handsproeier voor tegels, kookplaten of werkbladen.

