
•   Široká škála příslušenství umožňuje čištění podlah, 
koberců, koupelny, dřezů, WC, radiátorů, grilů, spár, 
oken, zrcadel, čalounění, interiérů a kol aut atp.

•   Ekologické a ekonomické čištění - bez nutnosti použití 
chemických přípravků

•   Šetrný k čištěným povrchům

•   Automatický systém pumpování vody z nádržky

•   Možnost okamžitého doplnění vody díky odnímatelné 
nádržce na vodu

•   Anticalc - vodní filtr proti usazeninám vodního kamene

•   Světelná signalizace provozu

•   Flexibilní kloub mopovací hubice

•   Jednoduchá manipulace a výměna příslušenství

•   ON / OFF spínač

•   Objem zásobníku v hubici: 230 ml

•   Provozní tlak: 1 bar

Podlahová hubice se 
zásobníkem na čistící 

prostředek a dávkovačem

Lze použít jako ruční parní čistič, 
nebo tyčový parní mop

Objem nádržky na vodu  
275 ml = až 15 minut páry

PARNÍ MOP A RUČNÍ ČISTIČ 2 V 1

AQUATIC
ETA226690000

BAREVNÉ PROVEDENÍ
bílá, tyrkysová

EAN: 8590393258246

LOGISTICKÁ DATA
Rozměry balení:
Výška (cm): 65,00
Šířka (cm): 23,60
Hloubka (cm): 26,00
Hmotnost (kg): 4,20

Rozměry výrobku:
Výška (cm): 118,00
Šířka (cm): 32,30
Hloubka (cm): 26,00
Hmotnost (kg): 2,80

Nastavení intenzity 
tvorby páry

Dezinfikuje a čistí párou při teplotě 120 °C a unikátně  
s možností použití chemických čisticích prostředků

Dezinfikuje různé povrchy a materiály, odstraňuje  
špínu, rozpouští mastnotu, stírá nečistoty 

Příkon

Rychlá příprava páry do 30 sekund

Možnost okamžitého doplnění vody 

Délka napájecího kabelu 

Příslušenství - 12 ks nástavců na čištění 

Příslušenství pro 
tyčový parní mop

2 v 1



NA OKNA A ZRCADLA

NA WC

NA SPRCHOVÉ KOUTY

NA SKLOKERAMICKOU DESKU

NA SPÁRY

NA TROUBY A GRILY

NA ODPADY

NA TEXTILIE A ČALOUNĚNÍ NA PODLAHY I KOBERCE NA KRÁTKÉ I DELŠÍ VZDÁLENOSTI

PARNÍ MOP A RUČNÍ ČISTIČ 2 V 1

AQUATIC
ETA226690000

BOHATÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ:
•   Flexibilní prodlužovací hadice

•   Parní koncentrátor

•   Plochá miniškrabka

•   Zakřivená parní tryska

•   Kartáček na spáry

•   Nylonový kulatý kartáček

•   Mosazný kulatý kartáček

•   Široká stěrka na okna a rovné povrchy

•   Plochá rozprašovací hubice s návlekem z textilie

•   Malá mopovací textilie z mikrovlákna s adaptérem

•   Mopovací hubice s integrovaným zásobníkem

•   2 mopovací textilie z mikrovlákna

•   Nástavec na čištění koberců

•   Odnímatelná rukojeť s úchytem pro upevnění 
napájecího kabelu

•   Odkládací stojánek

•   Transparentní nádobka pro doplňování vody

•   Obal pro uložení drobného příslušenství


