
SI 2.600 CB

Stanowisko do prasowania SI 2.600 CB zadowoli nawet najbardziej wymagających kli-
entów. Składa się z deski AB 1000, parownicy oraz żelazka. Zaletą deski jest funkcja nad-
muchu oraz odciągu pary. Funkcja odciągu pary – odsysa nadmierną ilość pary, dzięki cze-
mu tkanina po prasowaniu pozostaje sucha. Jest to szczególnie pomocne przy prasowaniu 
grubych materiałów (jeans, len). Funkcja nadmuchu – umożliwia prasowanie bardzo deli-
katnych tkanin takich jak jedwab czy tiul bez zagnieceń. Czas prasowania krótszy o 50% 
– żelazka parowe Kärcher, dzięki wysokiemu ciśnieniu pary, pozwalają prasować o 50% 
szybciej nawet grube, wielokrotnie złożone tkaniny. Do czyszczenia – parownica SC 2.600 
CB znajdująca się na wyposażeniu stanowiska posiada komplet akcesoriów do czyszcze-
nia wodoodpornych powierzchni w całym domu.
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SI 2.600 CB

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.512-367.0

 4039784542655
Napięcie V 220–240
Częstotliwość Hz 50–60
Moc grzałki W 1500
Maks. ciśnienie pary bar 3,2
Czas podgrzewania min 6
Boiler l 0,5 / 0,8
Ciężar bez wyposażenia kg 13,1
Wymiary (dł. x szer. x wys.) mm 1600 × 480 × 190

Wyposażenie standardowe
Zestaw do czyszczenia podłóg  

 Dysza podłogowa (krótka)
Rury ssące 2 x 0,5 m  
Dysza ręczna  
Dysza punktowa  
Wąż parowy z pistoletem m 2
Żelazko parowe ze stopą ze stali 
szlachetnej

 I 6006

Odkamieniacz w pałeczkach  
Deska do prasowania z fukcją nad-
muchu i aktywnym odsysaniem pary

 

Uchwyt na żelazko  
  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla SI 2.600 CB
1.512-367.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Pokrowce na deski do prasowania

Powłoka na deskę do prasowania 1 2.884-969.0 Bawełniana powłoka na deskę do prasowania z piankową 
podszewką gwarantuje gładką powierzchnię do prasowania i 
lepsze przenikanie pary. Zapewnia doskonałe rezultaty praso-
wania.



Deski do prasowania

AB 1000 - deska do prasowania 2 2.884-933.0 Deska do prasowania z funkcją nadmuchu, odsysania pary i 6 
stopniową regulacją wysokości. 

Żelazka parowe

Żelazko parowe I 6006 do parownic 3 2.863-208.0 Wysokiej jakości żelazko parowe z łatwo przesuwającą się 
stopą ze stali nierdzewnej w kolorze żółto-czarnym. 

Dysze

Dysza ręczna 4 2.884-280.0 Dysza ręczna ze szczeciną do czyszczenia niewielkich po-
wierzchni np. kabiny prysznicowe, płytki ścienne itp. Przezna-
czona do pracy z lub bez powłoczki z mikrofibry.



Dysza podłogowa 5 2.885-142.0 Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy 
efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i 
większej powierzchni czyszczącej.



Przedłużka z dyszą Power 6 2.884-282.0 Dysza Power z przedłużką znacznie zwiększa siłę czyszcze-
nia dyszy do detali. Doskonała do łatwego, ekologicznego 
czyszczenia trudnodostępnych miejsc np. rogów.



Dysza do pielęgnacji tekstyliów 7 4.130-390.0 Dysza do pielęgnacji tekstyliów odświeża i usuwa zagięcia 
ubrań i tekstyliów, efektywnie usuwając nieprzyjemne zapa-
chy. Posiada warstwę usuwającą meszek.



Dysza do okien 8 4.130-115.0 Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra przy 
użyciu parownicy. 

Gumowa listwa do dyszy do okien 9 6.273-140.0 Gumowa listwa do dyszy do okien dla parownic. 
Stopy do żelazek parowych

Stopa do żelazka parowego I 6006 10 2.860-142.0 Nieprzywierająca stopa do żelazka I 6006. Przeznaczona do 
prasowania delikatnych tkanin np. jedwab, len, czarna odzież, 
koronkowa bielizna lub koszulki z nadrukiem.



Zestawy szczotek

Zestaw okrągłych szczotek 11 2.863-058.0 Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch 
kolorach 

Zestaw szczotek z mosiężną 
szczeciną

12 2.863-061.0 Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczeciną do usuwa-
nia uporczywych, zaschniętych zabrudzeń. Doskonałe do 
niewrażliwych powierzchni.



Szczotka okrągła ze skrobakiem 13 2.863-140.0 Szczotka okrągła z dwoma rzędami odpornej na wysokie 
temperatury szczeciny oraz skrobakiem do łatwego usuwania 
uporczywych zabrudzeń. Nie nadaje się do czyszczenia 
powierzchni wrażliwych.



Parowa szczotka Turbo 14 2.863-159.0 Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o 
połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowa-
nia. Umożliwia oszczędność czasu.



Inne akcesoria

Zdzieracz do tapet 15 2.863-062.0 Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości 
kleju wykorzystując działanie pary. 

Zestaw uniwersalnych akcesoriów 16 2.863-215.0 Zestaw akcesoriów do parownic. W skład zestawu wchodzą: 
trzy bawełniane ściereczki podłogowe, trzy bawełniane 
powłoczki na dyszę ręczną, dwie czerwone i dwie czarne 
okrągłe szczotki.



Zestaw O-ringów 17 2.884-312.0 Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic. 
  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     



Akcesoria dla SI 2.600 CB
1.512-367.0
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Zestawy ściereczek

Zestaw ściereczek z mikrofibry – do 
łazienki

18 2.863-171.0 Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z 
mikrofibry do czyszczenia łazienki. 

Zestaw ściereczek z mikrofibry – do 
kuchni

19 2.863-172.0 Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z 
mikrofibry do czyszczenia kuchni. 

Ściereczki podłogowe z mikrofibry 20 2.863-173.0 Dwie miękkie welurowe ściereczki podłogowe do łatwego 
usuwania zabrudzeń. Zapewniają doskonale czystą podłogę. 

Miękkie powłoczki z mikrofibry 21 2.863-174.0 Zestaw składa się z dwóch miękkich powłoczek z mikrofibry 
na dyszę ręczną przeznaczonych do czyszczenia silnie zab-
rudzonych powierzchni w kuchni i w łazience.



Zestaw ściereczek frotte 22 6.960-019.0 Zestaw pięciu ściereczek (2 podłogowych i 3 powłoczek na 
dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny. 

Ściereczki podłogowe frotte, wąskie 23 6.369-357.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych, wąskich ściereczek 
podłogowych z wysokiej jakości bawełny. 

Ściereczki podłogowe frotte 24 6.369-481.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z 
wysokiej jakości bawełny. 

Powłoczki frotte 25 6.370-990.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych powłoczek na dyszę ręczną 
z wysokiej jakości bawełny. 

  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


