
SC 2.550 C

Parownica wyposażona jest w dodatkowy zbiornik, który umożliwia uzupełnianie wody pod-
czas pracy. Rozwiązanie to pozwala pracować bez przerw na studzenie bojlera, gdy wy-
magane jest jego ponowne napełnienie. Urządzenie doskonale sprawdzi się w każdym do-
mu czyszcząc wodooporne powierzchnie począwszy od podłóg i ścian, a skończywszy na 
fugach i kranach. Umyjesz też lakierowany parkiet czy podłogę laminowaną – wystarczy 
zmniejszyć ilość pary o połowę i założyć na dyszę dwie ściereczki. Kontrolki sygnalizują 
gotowość do pracy oraz konieczność uzupełnienia wody w zbiorniku. Dysza podłogowa 
pozwala myć podłogi szybko i bez wysiłku. Dzięki wysokiej temperaturze pary umyta po-
wierzchnia wysycha w bardzo krótkim czasie. Dysza punktowa w połączeniu z okrągłą 
szczotką usuwa uporczywy brud z niewielkich powierzchni – fug czy armatury. Dysza 
ręczna wraz z powłoczką doskonale czyści kafelki ścienne, płytki gazowe i elektryczne, 
piekarniki, okapy czy kabiny prysznicowe. Zarówno kabel jak i akcesoria można 
przechowywać na urządzeniu. W wyposażeniu dodatkowo parowa szczotka turbo, okrągłe 
szczotki (2 czarne i 2 czerwone), 2 ściereczki do dyszy podłogowej oraz szorstka 
ściereczka do dyszy ręcznej.
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SC 2.550 C

Dane techniczne
Numer katalogowy  1.512-357.0

 4039784628991
Napięcie V 220–240
Częstotliwość Hz 50–60
Moc grzałki W 1500
Maks. ciśnienie pary bar 3,2
Czas podgrzewania min 6
Pojemność kotła / zbiornika wyrów-
nawczego

l 0,5 / 0,8

Przewód zasilający m 4
Ciężar bez wyposażenia kg 4,1

Wyposażenie standardowe
Zabezpieczenie przed dziećmi  
Zawór bezpieczeństwa  
Wbudowany lejek do napełniania  
System dwóch zbiorników  
Pozycja parking  
Wąż parowy z pistoletem m 2
Dysza punktowa  
Dysza ręczna  
Parowa szczotka turbo  
Szczotka okrągła, czarna Stück 2
  Objęte dostawą.     



Akcesoria dla SC 2.550 C
1.512-357.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Dysze

Dysza ręczna 1 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 2 2.885-142.0 Nowa, innowacyjna dysza podłogowa zapewniająca lepszy 
efekt czyszczenia - dzięki lepszemu wykorzystaniu pary i 
większej powierzchni czyszczącej.



Dysza do pielęgnacji tekstyliów 3 4.130-390.0 Dysza do pielęgnacji tekstyliów odświeża i usuwa zagięcia 
ubrań i tekstyliów, efektywnie usuwając nieprzyjemne zapa-
chy. Posiada warstwę usuwającą meszek.



Przedłużka z dyszą Power 4 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 okien 5 4.130-115.0 Dysza do okien dokładnie czyści szkło, okna oraz lustra przy 
użyciu parownicy. 

Gumowa listwa do dyszy do okien 6 6.273-140.0 Gumowa listwa do dyszy do okien dla parownic. 
Dysza punktowa 7 2.884-281.0 Doskonała do czyszczenia szczelin, rogów, krawędzi i innych 

trudnodostępnych miejsc. W połączeniu z szczotką okrągłą 
daje wiele zastosowań.



Zestawy szczotek

Parowa szczotka Turbo 8 2.863-159.0 Parowa szczotka Turbo ogranicza czas czyszczenia o 
połowę. Dzięki jej silnemu działaniu nie ma potrzeby szorowa-
nia. Umożliwia oszczędność czasu.



Zestaw okrągłych szczotek 9 2.863-058.0 Praktyczny zestaw okrągłych szczotek dostępny w dwóch 
kolorach 

Zestaw szczotek z mosiężną 
szczeciną

10 2.863-061.0 Zestaw szczotek okrągłych z mosiężną szczeciną do usuwa-
nia uporczywych, zaschniętych zabrudzeń. Doskonałe do 
niewrażliwych powierzchni.



Round brush large special accesso-
ries

11 2.863-022.0 

Szczotka okrągła ze skrobakiem 12 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.



Inne akcesoria

Zdzieracz do tapet 13 2.863-062.0 Zdzieracz do tapet doskonale usuwa tapety oraz pozostałości 
kleju wykorzystując działanie pary. 

Zestaw uniwersalnych akcesoriów 14 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 15 2.884-312.0 Zamienny zestaw O-ringów do wyposażenia parownic. 
Zestawy ściereczek

Zestaw ściereczek z mikrofibry – do 
łazienki

16 2.863-171.0 Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z 
mikrofibry do czyszczenia łazienki. 

Zestaw ściereczek z mikrofibry – do 
kuchni

17 2.863-172.0 Zestaw ściereczek zawiera cztery różne rodzaje ściereczek z 
mikrofibry do czyszczenia kuchni. 

18 2.863-020.0 
Ściereczki podłogowe z mikrofibry 19 2.863-173.0 Dwie miękkie welurowe ściereczki podłogowe do łatwego 

usuwania zabrudzeń. Zapewniają doskonale czystą podłogę. 

Miękkie powłoczki z mikrofibry 20 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.



  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     



Akcesoria dla SC 2.550 C
1.512-357.0
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Numer katalo-
gowy Cena Opis

Zestaw ściereczek frotte 21 6.960-019.0 Zestaw pięciu ściereczek (2 podłogowych i 3 powłoczek na 
dyszę ręczną) z wysokiej jakości bawełny. 

Ściereczki podłogowe frotte, wąskie 22 6.369-357.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych, wąskich ściereczek 
podłogowych z wysokiej jakości bawełny. 

Ściereczki podłogowe frotte 23 6.369-481.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych ściereczek podłogowych z 
wysokiej jakości bawełny. 

Powłoczki frotte 24 6.370-990.0 Zestaw pięciu wysoce chłonnych powłoczek na dyszę ręczną 
z wysokiej jakości bawełny. 

Zubehörsets

25 2.863-019.0 
  Objęte dostawą.       Dostępne akcesoria.     


