
SC 4 EasyFix Premium
Reinigt tapijten met de kracht van stoom: de SC 4 EasyFix Premium stoomreiniger met carpet 

glider en praktische accessoires. Voor ononderbroken reinigen dankzij de continu bijvulbare 

tank.
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 Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoir

 Non-stop reiniging en comfortabel bijvullen van het water.

 EasyFix vloerreinigingsset met flexibel scharnier op de vlo-
ermond en comfortabele klittenbandbevestiging van de rei-
nigingsdoek.

 Optimale reinigingsresultaten op alle typen harde vloeren in heel het 

huis dankzij efficiënte lamellentechnologie.

 Doeken vervangen zonder in contact te komen met het vuil en vloer-

reinigingsdoeken eenvoudig bevestigen met klittenband.

 Geïntegreerde opbergruimte voor de kabel

 Veilige opberging van de elektriciteitskabel en andere toebehoren.

 Multifunctioneel premium toebehoren

 Efficiënte reiniging van verschillende oppervlakken met de vloerzu-

igmond, de handsproeier, de ronde borstel, enz. SC
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

SC 4 EasyFix Premium

 Afneembare, continu navulbare tank voor lange werktijden
 Aparte opbergruimte voor de kabel
 Met de vloerreinigingsset EasyFix, Carpet Glider en premium accessoire uitrusting

Technische gegevens
Bestelnr.  1.512-480.0

EAN Code  4054278313085

Oppervlakteprestatie per tankvulling m² ca. 100

Opwarmtijd min 4

Tankinhoud l 0,5 + 0,8 / (afneembare tank)

Max. stoomdruk bar 3,5

Verwarmingsvermogen W 2000

Stroomsoort Ph / V / Hz 1 / 220–240 / 50–60

Kabellengte m 4

Gewicht zonder toebehoren kg 4,1

Afmetingen (l x b x h) mm 380 × 251 × 273

Uitrusting
Stoomregeling aan het apparaat  Aan de handgreep

2-tank-systeem  
Vloerreinigingsset  EasyFix + verlengbuizen (2 × 0,5 m)

Toebehoren  Handsproeier, puntstraal, krachtsproeier, ronde borstel (klein), ronde borstel (groot)

Microvezel overtrek voor handsproei-
er

stuk(s) 1

Vloerdoek van microvezel met klitten-
bandbevestiging

stuk(s) 2

Carpet glider  
Stoomslang met pistool m 2

  Bij de levering inbegrepen      
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Bestelnr. Menge Prijs Beschrijving

Sproeiers

Vloermondset EasyFix 1 2.863-267.0 2 stuk(s) Met handig klittenbandsysteem en bijbehorende microvezel 
vloerdoek: De doek kan worden verwijderd van het vloer-
mondstuk EasyFix voor stoomreinigers zonder in contact te 
komen met het vuil.



Carpet glider 2 2.863-269.0 1 stuk(s) Frist ook de vezels van tapijtvloeren op: de carpet glider 
kan eenvoudig worden bevestigd aan het vloermondstuk 
EasyFix. Ideaal voor het reinigen van tapijten met stoom.



Handsproeier 3 2.884-280.0 1 stuk(s) Voor het reinigen van douchecabines, wandtegels en nog 
veel meer. Kan met of zonder hoes gebruikt worden



Carpet slider mini 4 2.863-298.0 1 stuk(s) 
Ruitensproeier 5 2.863-025.0 1 stuk(s) Met de ruitensproeier kan u glas, ramen en spiegels grondig 

schoonmaken met uw stoomreiniger.


Powersproeierset 6 2.863-263.0 2 stuk(s) De powersproeierset bestaat uit een powersproeier en een 
verlengstuk. Perfect voor moeiteloos en milieuvriendelijk 
reinigen van lastig bereikbare plekken zoals hoeken en 
spleten.



Textielsproeier 7 2.863-233.0 1 stuk(s) De textielsproeier voor SC verfrist stoffen en verwijdert 
kreuken uit kledij. Zeer effectief voor het verwijderen van 
geuren. Met gëintegreerde pluisjesverwijderaar.



Vloermondstukset EasyFix Mini 8 2.863-280.0 2 stuk(s) Met het handige klittenbandsysteem en compatibele mi-
crovezel-vloerdoek: de vloermondstukset EasyFix mini voor 
stoomreinigers maakt het mogelijk de doek te vervangen 
zonder in contact te komen met vuil.



Borstelset

Ronde borstel GROOT 9 2.863-022.0 1 stuk(s) Gebruik de grote ronde borstel om grote oppervlakken in 
geen tijd schoon te maken.



Ronde borstelset 10 2.863-264.0 4 stuk(s) Praktische set ronde borstels met twee zwarte en twee gele 
borstels. Perfect voor gebruik in verschillende gebieden.



Borstelset messing (3 st) 11 2.863-061.0 3 stuk(s) Voor het eenvoudig verwijderen van hardnekkig vuil, aange-
koekt vuil op het ovenrooster. Niet geschikt voor gevoelige 
oppervlakken als hout of plastic



Turbo stoomborstel 12 2.863-159.0 1 stuk(s) Voor alle reinigingsopgaven, waarbij normaal gesproken 
geschrobd moet worden. Moeiteloos reinigen in de helft van 
de tijd



Doekensets

Microvezel Vloerdoeken EasyFix 13 2.863-259.0 2 stuk(s) Wisselen van doek zonder enig contact met het vuil: de 
hoogwaardige Easyfix microvezel vloerdoek. Met klitten-
bandsysteem om de vloerdoeken snel en gemakkelijk aan 
het EasyFix vloermondstuk van de stoomreiniger te bevesti-
gen en weer te verwijderen.



Microvezel doekenset Badkamer 14 2.863-266.0 4 stuk(s) De vloerdoekenset voor stoomreiniging in de badkamer 
bestaat uit twee hoogwaardige microvezel vloerdoeken, een 
microvezel schuurovertrek voor het handmondstuk en een 
microvezel polijstdoek.



Microvezel doekenset Keuken 15 2.863-265.0 4 stuk(s) Doekenset voor stoomreiniging in de keuken: twee hoog-
waardige microvezel vloerdoeken, een overtrek voor de 
handsproeier en een rvs-doek.



Microvezel-vloerbekledingsdoe-
kenset EasyFix Mini

16 2.863-296.0 2 stuk(s) De doek kan worden vervangen zonder in contact te komen 
met vuil: de hoogwaardige Easyfix-microvezel-vloerdoek. 
Dankzij het klittenbandsysteem kunnen ze eenvoudig en 
snel worden bevestigd aan- en verwijderd van het EasyFix 
Mini-mondstuk voor stoomreinigers.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Menge Prijs Beschrijving

SC Disposable Cloth EasyFix 17 2.863-299.0 15 stuk(s) 
SC Disposable Cloth EasyFix Mini 18 2.863-300.0 15 stuk(s) 
Microvezel overtrekken voor de 
handsproeier

19 2.863-270.0 2 stuk(s) Set met twee overtrekken voor de handsproeier. De over-
trekken zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel - voor 
het optimaal losmaken en opnemen van vuil.



Set microvezel-overtrekken voor 
de grote ronde borstel

20 2.863-243.0 2 stuk(s) Twee microvezel overtrekken voor de grote ronde borstel. 
Hoogwaardige microvezel voor betere vuilverwijdering en 
glanzende resultaten met de grote ronde borstel.



Overige

BEHANGAFSTOOMTOOL 21 2.863-062.0 1 stuk(s) Voor het eenvoudig verwijderen van vloerbedekking en 
lijmresten met stoom



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     


