
SV4 gőztisztító gép 
SV4 gőztisztító gép – SV4 gőztisztító gép és porszívó folyamatos 4,5 bar nyomással

Funkciók:

• Folyamatos feltöltésű vízmelegítő
• Kompakt és könnyű
• Erőteljes 4,5 bar nyomás
• Beépített porszívó

Folyamatos feltöltés 
Ez a gép folyamatos feltöltésű vízmelegítővel ellátott, amely 
biztonságosabb üzemeltetés és gyorsabb vízforralást eredményez. A 
hosszabb üzemidő nagyobb termelékenységet biztosít.

Kompakt és könnyű
A legkisebb és legkönnyebb modell, ami a készüléket kiváló 
ergonómiai jellemzőkkel ruházza fel, illetve könnyen szállíthatóvá és 
mozgathatóvá teszi. Ennek eredményeként a gép remekül 
használható számos gőztisztítási eljáráshoz.

Erőteljes 4,5 bar nyomás
Kis méretei ellenére megfelelő teljesítményt nyújt akár háztartási, akár 
kereskedelmi környezetben. A lehető legjobb alkatrészek 
felhasználásával tervezték, hogy a készülék a kívánt teljesítményt 
nyújtsa.

Beépített porszívó
A porszívó használatát követően a felületek szinte azonnal tisztává és 
szárazzá válnak, és lehetővé válik a gyors, egyetlen menetben 
elvégzett takarítás, lecsökkentve a takarításra szánt időt. A 12 literes 
gyűjtőtartályból szükség esetén kettő is felszerelhető, mivel a 
tartályba víz is szívható fel, ezzel a gép tulajdonságai maximálisan 
kihasználhatók, ráadásul kevesebb tárolóhelyre lesz szükség.



SV4 gőztisztító gép és porszívó, folyamatos 4,5 bar nyomással 

 Műszaki adatok
Csak gőzüzem - Igen 

Porszívózás – Igen
Mosószer – Igen
Működési tartomány szélessége - 30 cm
Víztartály - 5 liter
Nyomás 4,5 - bar 
A vízmelegítő teljesítménye - 1950 W
Méretek (H x SZ x M) - 57 X 40 X 82 cm fogantyúval
A berendezés tömege (üresen) - 25 kg
Porszívómotor - 850 W
Vízmelegítő űrtartalma - 1,8 liter
Porszívó tartály – 12 liter
Hálózati tápkábel hossza - 10 m
Névleges feszültség - 220V/240V 50Hz
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Modell Article code

TASKI Steam SV4 with Kit EUR-SEV 7524812

További funkciók
Kerékzárak: A berendezés kerékzárakkal ellátott görgőkkel van felszerelve, hogy egyenetlen felületeken is stabilan 
lehessen használni. 
Rögzített kosár: A rögzített kosár a tartozékok és a tömlők biztonságos tárolására szolgál.
Porszívó: A beépített porszívóval a felületekről biztonságosan eltávolítható minden víz és egyéb szennyeződés, így a 
felületek szinte azonnal tisztává és szárazzá válnak.

Tartozékok
2,5 m gőz- és porszívótömlő
Gőz- és porszívótömlő toldás x 2
300 mm-es padlósúroló kefe 

300 mm-es vízlehúzó toldat
300 mm-es szőnyegtisztító toldat
250 mm-es ablakmosó toldat
Kör alakú poliészter kefe (kisméretű) x 5
Kör alakú rézkefe (kisméretű) x 5
Kárpittisztító porszívótoldat
Szűkítő porszívótoldat
Rövid gőztisztító toldat
95 mm-es háromszögkefe 




