SC 2.500 (127V)

A SC 2.500 é uma limpadora a vapor de última geração. Graças ao seu tanque de água removível, pode continuamente fornecer vapor contínuo para uma limpeza perfeita sem o uso de
produtos químicos - e isso com apenas 6 minutos de aquecimento. A máquina alcança, com
seu design moderno, facilidade de uso com gasto de energia exemplar. O tanque de água de
0.8 litros pode ser continuamente preenchido, sem precisar interromper o trabalho. Com 3.2
bar de pressão do vapor e 1500 W, este equipamento garante um desempenho maior. Resíduos de bolor, graxa e outras sujeiras dificeis no banheiro, cozinha ou qualquer outro local,
podem ser facilmente removidas sem danificar o meio ambiente. A SC 2.500 limpa janelas,
áreas de chuveiro, vidro, torneiras, azulejos, fogões e aquecedores num minuto. A lavadora
compacta a vapor da Kärcher oferece muitas caracteristicas práticas: fácil identificação dos
controles, tanque de água removível, local para guardar os acessórios, local para dispor o bico,
grandes rodas para manobras fáceis e um compartimento para o cabo. Acompanha kit básico
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de acessórios.

SC 2.500 (127V)

 Tanque removível
Número de Série

1.993-010.0

Código EAN

4054278101989

Tempo de aquecimento

min.

6

Capacidade do tanque

l

0,5 + 0,8 / -

Máx. Pressão do vapor

bar

3,2

Saída de calor

kW

1,5

Peso sem acessórios

kg

4,1

Medidas (c x l x a)

mm

380 × 251 × 273

Equipamento





Funil integrado
Sistema de dois tanques
Pano em turco para pavimentos

peça(s)

1

Pano para limpezas manuais

peça(s)

1



Sticks descalcificante
Mangueira de vapor com pistola
Bico para cantos
Bocal manual
Posição de estacionamento

 Padrão.

m

2
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Dados técnicos

SC 2.500 (127V)
1.993-010.0

1

2

3

4

5

10

11

12

13

14

Número de
Série

7

9

Descrição

Bicos
Escova de extração pequena

1 2.884-280.0

Bocal extrator de piso

2 2.885-142.0

Ferramenta portátil com escovas adicionais para limpeza de
pequenas áreas como box de chuveiro, azulejos, etc. Ade
quado para uso com ou sem cobertura.
Nova e inovadora ferramenta para chão para melhores
resultados de limpeza – graças à utilização otimizada de

vapor e superfícies maiores de limpeza.




3 2.863-019.0
4 2.863-025.0
Bocal de janelas

5 4.130-115.0

Rodo de borracha para ferramenta
para janela
Bico rotatório de vapor

6 6.273-140.0
7 2.863-094.0

Ferramenta janela limpa totalmente vidros, janelas ou espel
hos com lavadora a vapor.
Rodo de borracha para lavadora a vapor de ferramenta para

janela.
Jato rotatório de vapor realça o poder de limpeza do vapor.
Ideal para limpeza de fendas, cantos e todas as áreas de

difícil acesso

Kits de panos



8 2.863-020.0
CONJUNTO DE PANOS
STEAM+CLEAN COVER
CONJUNTO DE PANOS 5 UN
Kit de Panos Para Limpadora a
Vapor
CONJUNTO DE PANOS

9 2.863-174.0

2 coberturas veludo microfibra para ferramenta portátil.
Ideal para remover sujeira difícil, ex. em fogões.
Duráveis e absorventes, ideais para uso com sua limpadora
a vapor.



12 6.370-990.0

Duráveis e absorventes, adequado para uso com sua limpadora a vapor.



13 2.863-061.0

Conjunto de escovas redondas com cerdas de metal para
remover sujeira difícil e encardida. Ideal para superfícies
não sensíveis.



14 2.884-312.0

Conjunto de O-rings sobressalentes para reposição.

10 6.960-019.0
11 6.369-357.0




Kits de escovas
Conjunto de escovas redondas com
cerdas de metal
Diversos
Conjunto de anéis-O sobressalentes



 Opção.
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 Padrão.

