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Nieuw programma stoomreinigers Kärcher
SC

Vijf categorieën op maat van elke
toepassing

Hoogstraten, januari 2015 – Kärcher zet het nieuwe jaar in met een
volledige vernieuwing van zijn assortiment stoomreinigers en maakt van
de gelegenheid gebruik om ook de naam van de toestellen te
veranderen. Vanaf 2015 zal het programma bestaan uit vijf categorieën,
genummerd van 1 tot 5. De SC 1 en de SC 3 zijn twee compleet nieuwe
modellen binnen dit herwerkte programma. De toestellen uit de andere
categorieën hebben een geperfectioneerde technologie en hun design
werd geactualiseerd. Het vermogen van de toestellen stijgt en het
aantal toebehoren neemt toe met de categorieën. Zo biedt Kärcher een
aangepast product aan elke behoefte – van de handige SC 1 die klaar
is voor onmiddellijk gebruik tot het topmodel SC 5, dat met de hoogste
werkdruk geschikt is voor gebruik op oppervlakken tot 150 m².
De gebruiksvriendelijke toebehoren van de Kärcher stoomreinigers
spelen een belangrijke rol. Een nieuw vloermondstuk “Comfort” hoort
voortaan standaard tot de modellen SC 2 en SC 3. Dit vloermondstuk
kan vrij geroteerd worden en blijft altijd in contact met de vloer,
ongeacht hoe groot de gebruiker is. Reinigen is niet alleen
gebruiksvriendelijk, zo spaart het ook de rug. Het nieuwe “Comfort Plus”
vloermondstuk beschikt zelfs over een nieuwe techniek waardoor de
gebruiker de vuile en natte dweil niet hoeft aan te raken om hem te
vervangen. Dit vloermondstuk is standaard vanaf categorie SC 4. De
grote ronde borstel, met een diameter van 63 mm en meegeleverd
vanaf model SC 2, is eveneens een nieuw toebehoren. Hij maakt het
manuele reinigen van de gootsteen in de keuken en van douchecabines
gemakkelijker en tijdbesparend.
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De varianten in uitrusting zijn aangepast aan verschillende behoeften.
De SC 1 is naar keuze verkrijgbaar als draagbaar toestel of als kit met
vloermondstuk. Aan de Kärcher-apparaten van de categorieën 4 en 5
kan een strijkijzer aangesloten worden.

Het is wetenschappelijk bewezen dat de Kärcher-stoomreiniger zeer
hygiënische resultaten aflevert. Volgens een wetenschappelijke studie
van het Enders-laboratorium, elimineren de toestellen en hun
accessoires 99,99% 1 van alle bacteriën die zich doorgaans in een
woning bevinden. De microscopische stoomdeeltjes dringen in
minuscule poriën en elimineren onmiddellijk het meest hardnekkige vuil
– en dit, zonder chemische producten. Schoonmaken met een Kärcherstoomreiniger gebeurt zo grondiger dan met behulp van een dweil en
reinigingsmiddel.2

Categorieën stoomreinigers Kärcher 2015

1

Vermogen
(max.)

Werkdruk

Oppervlakteprestatie

Opwarmtijd

SC 1

1 200 W

3,0 bar

20 m²

3,0 min

SC 2

1 500 W

3,2 bar

75 m²

6,5 min

SC 3

1 900 W

3,5 bar

75 m²

0,5 min

SC 4

2 000 W

3,5 bar

100 m²

4,0 min

SC 5

2 200 W

4,2 bar

150 m²

3,0 min

Een diepgaande reiniging met de Kärcher-stoomreiniger zorgt voor het elimineren van 99,99% van de
bacteriën die normaal aanwezig zijn op harde oppervlakken in een woning.
2
Een diepgaande reiniging met de Kärcher-stoomreiniger zorgt voor een beter reinigingsresultaat dan bij
gebruik van een in reinigingsmiddelen gedrenkte dweil. Getest conform internationale prestatienormen.
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Kärcher biedt een product aangepast aan elke behoefte – van de
handige SC 1 die snel klaar is voor onmiddellijk gebruik...
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... tot het topmodel SC 5, gekenmerkt door de hoogste werkdruk en te
gebruiken op oppervlakken tot 150 m².

