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Continue stoomreinigingskracht met de
Kärcher SC 3

Sneller en preciezer dan een dweil

Hoogstraten, januari 2015 – Kärcher presenteerde de nieuwe SC 3
stoomreiniger op IFA 2014 in Berlijn. Voor de eerste keer levert een
apparaat stoom met een druk van 3,5 bar na een uitzonderlijk korte
opwarmtijd van amper 30 seconden – en dit continu. Deze prestatie is
mogelijk dankzij een gesloten systeem voor het opwarmen van water.
Geen nood meer aan een dweil wanneer men gehaast is, de SC 3 is
snel klaar voor gebruik.
99,99%1

Hij reinigt bovendien grondiger en doodt

van alle huishoudelijke bacteriën, zoals wordt bevestigd in een

wetenschappelijke studie van het vermaarde Enders-laboratorium.

Het nieuwe model leent zich perfect voor de wekelijkse schoonmaak,
omdat het zonder onderbreking gebruikt kan worden. De SC 3 geeft
aan wanneer het water bijna op is zodat men eenvoudig kan bijvullen.
Voor extra comfort is het toestel uitgerust met een ontkalkingspatroon.
Het patroon filtert het water alvorens het in het opwarmingssysteem
komt, zodat het niet langer nodig is het apparaat regelmatig te
ontkalken.

De

stoomreiniger

waarschuwt

wanneer

het

patroon

vervangen moet worden.

Net als bij andere Kärcher-stoomreinigers worden toebehoren voor
diverse toepassingen meegeleverd. De SC 3 wordt geleverd met een
vernieuwd vloermondstuk, dat ervoor zorgt dat alle gebruikers er
comfortabel

mee

kunnen

werken

ongeacht

hun

grootte.

Het

vloermondstuk blijft permanent in contact met de vloer dankzij de
flexibele kop die in alle richtingen meedraait. Hij bereikt zelfs smalle,
rechte plaatsen onder kasten. Nieuw extra toebehoren: de ronde borstel
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Een diepgaande reiniging met de Kärcher-stoomreiniger elimineert 99,99% van de bacteriën die doorgaans
aanwezig zijn op de harde oppervlakken in een woning.
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met een grotere diameter van 6,3 cm. Hierdoor is het bijvoorbeeld
makkelijk de gootsteen in de keuken en de lavabo in de badkamer
schoon te maken. Het stoomvolume is regelbaar in twee verschillende
niveaus ter hoogte van het spuitpistool, in functie van het te reinigen
oppervlak en de hoeveelheid vuil.

De SC 3 is vanaf januari 2015 verkrijgbaar in winkels voor
huishoudelektro, in de doe-het-zelf-handel en in de belangrijkste
internetwinkels.

Stoomreiniger SC 3
Opwarmvermogen

1 200 W

Inhoud reservoir

1l

Maximum stoomdruk

3,5 bar

Gewicht zonder

3,5 kg

toebehoren
Stoomdebiet

100 g/min

Afmetingen (L x B x H)

360 x 236 x 253 mm

Perscontact :
Kärcher N.V.
Annemie Van Dijck – annemie.vandijck@be.kaercher.com
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Tel. : +32 (0)3 340 07 11
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Kärcher presenteerde de nieuwe stoomreiniger SC 3 op IFA 2014 in
Berlijn. Voor de eerste keer levert een apparaat stoom met een druk
van 3,5 bar na een uitzonderlijk korte opwarmtijd van amper 30
seconden – en dit continu.

Het nieuwe model leent zich perfect voor de wekelijkse schoonmaak,
aangezien het ononderbroken gebruikt kan worden.
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