
SC 5 EasyFix
Krachtig en veelzijdig: de SC 5 EasyFix stoomreiniger met 4,2 bar stoomdruk en aansluiting 

voor stoomstrijkijzer. Inclusief VapoHydro-functie, continu bijvulbare watertank en vloer-

mondstuk.
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 VapoHydro-functie

 Voegt heet water toe aan de stoom. Het vuil wordt nog gemakkelijker 

verwijderd en eenvoudig weggespoeld.

 Voor nog betere reinigingsresultaten.

 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.

 Continu hervulbaar, afneembaar waterreservoir

 Voor een non-stop reiniging en het comfortabel bijvullen van het 

water.

 Multifunctioneel toebehoren

 Vloermondstuk, handsproeier, ronde borstel en nog veel meer voor 

alle oppervlakken. SC
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TECHNISCHE GEGEVENS EN UITRUSTING

SC 5 EasyFix

 Afneembare, continu navulbare tank voor lange werktijden
 VapoHydro-functie
 Met EasyFix vloerreinigingsset

Technische gegevens
Bestelnr.  1.512-530.0

EAN Code  4054278309484

Testcertificaat*  Doodt tot 99,999% van het coronavirus* en 99,9% van de bacteriën**

Oppervlakteprestatie per tankvulling m² 150

Opwarmtijd min 3

Tankinhoud l 0,5 + 1,5 / (afneembare tank)

Max. Stoomdruk bar 4,2

Warmteafgifte W 2200

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

Kabellengte m 6

Gewicht zonder toebehoren kg 6

Afmetingen (l x b x h) mm 439 × 301 × 305

Uitrusting
Kinderbeveiliging/veiligheidsventiel  
Stoomregeling aan het apparaat  Op het toestel (meertraps)

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

Toebehoren  Handsproeier, puntstraalsproeier, ronde borstel (klein)

Microvezeldoek voor de vloer stuk(s) 1

Microvezel overtrek voor handsproei-
er

stuk(s) 1

Ontkalkingspoeder  
Stoomslang met pistool m 2,3

Opberging voor toebehoren en par-
keerpositie

 

VapoHydro-functie  
  Bij de levering inbegrepen      * Tests hebben uitgewezen dat bij een reiniging op één bepaalde plaats gedurende 30 seconden aan een maximaal stoomniveau met de Kärcher stoomrei-
nigers, 99,999% van de ontwikkelde virussen zoals het coronavirus of de griep (met uitzondering van het Hepatitis-B virus) kunnen worden verwijderd van alle gebruikelijke, gladde, 
huishoudelijke oppervlakken (test-ziektekiem: Gewijzigd-Vaccinia-Ankara-Virus). ** Bij een grondige reiniging met de Kärcher stoomreinigers, worden 99,99% van alle gebruikelijke, 
huishoudelijke bacteriën gedood van gebruikelijke, gladde, huishoudelijke oppervlakken, aan een reinigingssnelheid van 30 cm/s en een maximaal stoomniveau (test-ziektekiem: Entero-
coccus hirae).     
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Bestelnr. Hoeveelheid 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.



Handsproeier 2 2.884-280.0 1 stuk(s) Handsproeier met extra borstels voor het reinigen van 
kleine ruimtes zoals douchecabines, wandtegels enz. Kan 
met of zonder overtrek gebruikt worden



Carpet glider 3 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.



Carpet glider mini 4 2.863-298.0 1 stuk(s) Frist zelfs onregelmatig gevormde en moeilijk te bereiken 
tapijtoppervlakken op met behulp van stoom: de Mini carpet 
glider die moeiteloos kan worden bevestigd aan de EasyFix 
Mini vloerzuigmond zonder in contact te komen met enig 
vuil.



Vloermondstukset EasyFix Mini 5 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. Vooral geschikt voor 
gebruik in kleine en moeilijk bereikbare plaatsen.



Ruitensproeier 6 2.863-025.0 1 stuk(s) Ruitensproeier voor een zeer eenvoudige en grondige reini-
ging van glas, ramen en spiegels met uw stoomreiniger.



Powersproeierset 7 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 8 2.863-233.0 1 stuk(s) De textielsproeier verfrist stoffen en verwijdert kreuken uit 
kledij. Zeer effectief voor het verwijderen van geuren. Met 
gëintegreerde pluisjesverwijderaar.



Strijk toebehoren

SC Stoomstrijkijzer lichtlopende 
zool SC 5 I 6006 geel

9 2.863-208.0 1 stuk(s) Hoogwaardig stoomstrijkijzer in attractief geel-zwart design. 
Met comfortabele lichtlopende zool uit roestvrij staal.



Iron EasyFinish strijkijzer 10 2.863-310.0 Om probleemloos te strijken: Het hoogwaardige EasyFinish 
stoomstrijkijzer met vaste temperatuurinstellingen en licht-
gewicht strijkzool met keramische coating. In aantrekkelijk 
zwart design.



Antikleefzool voor strijkijzer voor 
I 6006

11 2.860-142.0 1 stuk(s) Anti-kleef strijkzool voor het stoomstrijkijzer I 6006 met 
lichtlopende zool uit roestvrij staal. Perfect voor het strijken 
van delicate stoffen zoals zijde, linnen, zwarte kleding of 
T-shirts met opdruk, kant enz.



Overtrek strijkplank AB 1000 12 2.884-969.0 1 stuk(s) Speciale combinatie van katoenen overtrek en schuimrub-
ber, voor een hogere luchtdoorlaatbaarheid en een betere 
doordringing van de stoom in de was. De ideale overtrek 
voor eersteklas strijkresultaten.



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.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     
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Bestelnr. Hoeveelheid Prijs Beschrijving

Microvezel-vloerbekledingsdoe-
kenset EasyFix Mini

14 2.863-296.0 2 stuk(s) De doek kan worden vervangen zonder in contact te komen 
met het vuil. De hoogwaardige Easyfix Mini microvezel 
vloerdoeken. Dankzij het klittenbandsysteem kunnen ze 
eenvoudig en snel worden bevestigd aan- en verwijderd van 
het EasyFix Mini-mondstuk voor stoomreinigers.



SC set wegwerpdoeken EasyFix 15 2.863-299.0 15 stuk(s) Set van 15 wegwerpdoeken voor het vloermondstuk Easy-
Fix, voor het snel en hygiënisch reinigen van harde opper-
vlakken. Met de gele klittenbandstrips kunnen de doeken 
eenvoudig worden bevestigd.



SC wegwerpdoeken EasyFix Mini 16 2.863-300.0 15 stuk(s) 15 wegwerpdoeken voor het vloermondstuk EasyFix Mini, 
voor het snel en hygiënisch reinigen van harde oppervlak-
ken. Met de gele klittenbandstrips kunnen de doeken een-
voudig worden bevestigd.



Schurende doekenset voor EasyFix 
vloermond

17 2.863-309.0 2 stuk(s) De EasyFix schurende vloerreinigingsdoeken verwijderen 
hardnekkige vlekken van krasbestendige stenen vloeren. 
Het klittenbandsysteem maakt eenvoudige bevestiging 
mogelijk zonder contact met vuil.



Microvezel doekenset Badkamer 18 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 19 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 overtrekken voor de 
handsproeier

20 2.863-270.0 2 stuk(s) Set met twee overtrekken voor de handsproeier. De over-
trekken zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel - voor 
de beste resultaten bij het losmaken en opnemen van vuil.



Borstelset

Ronde borstelset 21 2.863-264.0 4 stuk(s) Praktische set ronde borstels met twee zwarte en twee gele 
borstels. Perfect voor gebruik in verschillende gebieden.



Ronde borstelset met messing 
borstelharen

22 2.863-061.0 3 stuk(s) Ronde borstelset met messing borstelharen voor de verwij-
dering van hardnekkig en aangekoekt vuil. Ideaal voor 
gevoelige oppervlakken



Grote, ronde borstel 23 2.863-022.0 1 stuk(s) Gebruik de grote ronde borstel om grote oppervlakken in 
geen tijd schoon te maken.



Turbo stoomborstel 24 2.863-159.0 1 stuk(s) Gedaan met het verlende schrobwerk. De turbo stoombor-
stel zorgt voor een moeiteloze reiniging in de helft van de 
tijd. Hij maat uw werk aanzienlijk gemakkelijker, vooral bij 
het reinigen van spleten, voegen en hoeken.



Overige

Behangafstoomtool 25 2.863-062.0 1 stuk(s) De behangafstoomtool is ideaal voor de verwijdering van 
behangpapier en lijmresten door gebruik te maken van 
stoom.



  Bij de levering inbegrepen        Beschikbaar toebehoren     


