Allround maskine
Effektive
miljøvenlige
med damprensere
fokus på effektivitet

TÆPPERENSER
Damprensere

Home Cleaner
Steamtec
312 / 520 / 5 IH

Steamtec 312 / 520 / 5 IH
Damprenser helt uden brug af kemikalier

Om at arbejde med damp
Damprenseren er hovedsageligt beregnet til
indendørs rengøring, men kan også anvendes
udendørs. En af de væsentligste fordele ved
damprenseren er, at det ikke er nødvendigt
med kemikalier og rengøringsmidler. Den
varme damp opløser ganske enkelt snavset,
der efterfølgende opsamles i den klud, der
sidder på mundstykket – eller fjernes med en
separat klud. Damprenseren er forsynet med
en knap til regulering af dampmængden.

Steamtec 312
- Meget brugervenlig med kun
én knap

Steamtec 520
- Elektronisk dampaktivering
indbygget i håndtaget
- Dampregulering i håndtaget
- Dampstrygningsfunktion

Anvendelsesområder:
• Fjerner pletter fra møbler, tæpper og
bilsæder
• Letter rengøringen af eksempelvis radiatorer
• Fjerner sæbe- og kalkrester i badeværelse
og køkken
• Effektiv, hygiejnisk rengøring af badeværelse og køkken
• Opløser fedt og fastbrændt snavs fra ovn
og komfur
• IH-funktion (kun på Steamtec 5 IH)
opvarmer kun den vandmængde, der er
brug for, og derved spares tid og penge
Standardtilbehør til Steamtec:
• Damplanse med slange
• Forlængerrør (2 stk.)
• Adapter til gulvmundstykke
• Dampdyse, pensel
• Fiberklud til gulvmundstykke
• Gulvmundstykke
• Tragt
• Vinduesskraber
• Børstemundstykke

Steamtec 5 IH
- Påfyldning mulig under damp
drift p.g.a. trykløs vandtank
- Elektronisk dampaktivering
indbygget i håndtaget
- Dampregulering i håndtaget
- Dampstrygningsfunktion

Fælles egenskaber ved Steamtec 312 / 520 / 5 IH:
• Kort opvarmningstid p.g.a. kraftigt varmelegeme
• Højt damptryk giver meget effektiv rengøring
• Overholder alle standarder og er meget sikker i brug
• Kedel af rustfrit stål – ingen korrosion – lang levetid
• Kompakt design, let at gemme væk
• Let at bære p.g.a. smart konstruktion
• Store hjul og drejehjul (kun Steamtec 312)
gør damprenseren let at manøvrere med
• Stort tilbehørsprogram med som standard
Ekstra tilbehør

TEKNISKE SPECIFIKATIONER
Opvarmningskapacitet
Slange, længde
Vægt
Elkabel, længde
Spænding - Frekvens
Beholdervolumen
Max. arbejdstryk
Damptemperatur, tank
Dimensioner (L x B x H)
Ca. opvarmningstid
STANDARDTILBEHØR
Damplanse m. slange
Forlængerrør (2stk.)
Adapter til gulvmundstykke
Dampdyse, lang
Fiberklud til gulvmundstykke
Gulvmundstykke
Tragt
Vinduesskraber
Børstemundstykke
BESTILLINGSNR.

kW
m
kg
m
V - Hz
l
bar
°C
mm
min./l

Steamtec 312

Steamtec 520

Steamtec 5 IH

1,6

1,5

1,5

2
3,2
4
220/240 - 50
1,2
3,8
145
360 x 245 x 250
6

2
3,4
4
220/240 - 50
2
4,2
150
385 x 275 x 220
6,8

2
4,6
4
220/240 - 50
0,7+1,5
3,5
140
395 x 285 x 250
Kontinuerlig
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Forhandler:

Nilfisk-ALTO Danmark
Industrivej 1 - DK-9560 Hadsund
Tlf. 72 18 21 20 - Fax 72 18 21 11
www.nilfisk-alto.dk
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Der kan ikke gøres krav gældende på basis af oplysninger eller ill. på dette produktblad. Ret til ændringer af tekniske data, design og udstyr forbeholdes.

