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Při vysávání nečistot a drobků také lze zároveň provádět i vlhký úklid. 
Parní vysavače KÄRCHER spojují v sobě funkce parního čističe a vysavače 
pro vysávání mokrých nečistot, přičemž všechny tyto funkce se mohou 
provádět součastně.  
 
Maximálně univerzální přístroj s bohatým příslušenstvím Vám dovolí 
zajistit dokonalou čistotu v celé domácnosti. Jednoduše, pohodlně, s 
ekonomií času a bez chemických prostředků. 

Jednoduše, pohodlně a rychle 
Čištění parním vysavačem bez použití chemii 

Úklid v koupelně a toaletě se 
neomezuje jen na vnější čistotu.  
Horká pára, vyprodukovaná SV 
1802/1902 zaručuje nejen zářící vzhled, 
ale i hygienickou čistotu vyčištěných 
povrchů. 

Alergici se mohou volně nadechnout: 
parní vysavač je vybaven 4-násobnou 
filtrací a to při použití bez filtračního 
sáčku.  Prach zůstává ve vodním filtru a 
HEPA-filtr zadrží i ty nejemnější částice, 
které můžeme vdechnout. Vzduch 
vycházející z přístroje je tedy čistší než 
vzduch v místnosti. 

Střídání operací vysávání vlhkých a 
suchých nečistot nevyžaduje výměny 
filtru. Nasáté tekutiny se hromadí ve 
vodním filtru. Následující parní čištění 
vrátí podlahám lesk i bez únavné 
výměně znečištěných utěrek. 
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Inovativní technologická řešení: 
 
Pistole vysavače zaručuje 
obzvlášť  jednoduché ovládání 
všech funkcí přístroje. Síla 
vysávání (5 úrovní ) se reguluje 
pouhým zmačknutím ovládače.  
 
Stroj disponuje speciální dětskou 
pojistkou.  Spotřeba páry se mění 
regulací na přístroji. 
 
Nádrž na nečistoty se dá pro 
pohodlnější naplnění vodou nebo 
čištění velmi lehce odpojit od 
přístroje. 

Pára bez přerušení 
SV 1902 – systém dvou nádrží 

Parní čištění je nyní daleko jednodušší: parní vysavač KÄRCHER SV 1902 
umožňuje pracovat bez přerušení. Nyní již nemusíte čekat, až voda 
v nádrži vychladne, abyste ji mohli doplnit. Při jejím vyprázdnění voda se 
automaticky se doplní z doplňující  nádržky, která se může doplňovat 
vodou kdykoliv. 
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Systém 4-násobné filtrace 
1. Vodní filtr 
2. Filtr pro hrubé nečistoty 
3. Pěnový filtr 
4. HEPA-filtr 

1 

3 2 
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V průběhu vysávání prachu parní vysavače  
SV 1802/1902 zároveň filtrují vzduch v místnosti. 
Nečistoty jsou spolehlivě zachycovány vodním 
filtrem,  a tak prach, pyl a jiné alergeny nemají šanci. 
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Kulatý kartáček a prodloužení bodovou trysky 
Kartáček se nasazuje na bodovou trysku (s 
prodloužením i bez) a používá se pro čištění 
spár a jiných těžko dostupných míst v kuchyni 
a v koupelně. 

Standardní vybavení 
Pro neomezené možnosti použití 

Stírací gumy 
Pro jednoduché a rychlé čištění oken, zrcadel, 
skel, keramických obkladů a jiných ploch bez 
zanechání šmouh. 
V standardním vybavení jsou stěrky 2 velikostí. 

Prodlužovací trubky (2 x 0,5 m) 
Dvě prodlužovací trubky zaručují 
optimální řešení pro čištění podlah nebo 
vysokých oken. 
 
Podlahová hubice 
Vysávání suchých nečistot, tekutin i čištění 
párou – to všechno s pomoci jediné 
podlahové hubice, jejíž praktické rozměry 
umožňují rychlé čištění i velkých ploch 
různých povrchů. 

Násadky pro podlahovou hubici 
Tři páry násadek (kartáčkové lamely, 
gumové stěrky a stěrky z tvrdé gumy) pro 
čištění tvrdých i kobercových ploch zaručují 
podlahové hubici maximální univerzálnost. 
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Standardní vybavení 
Všechno příslušenství v jedné tašce 

Ruční hubice 
Spolu s froté utěrkou vyčistí i pevně ulpívající 
nečistoty. K dispozici jsou různé nástavce: 
malá stírací guma, velká stírací guma a 
kartáčový věnec. 

Kartáč pro čištění vysavače 
Pro čištění nástavců, trubek a vodního filtru. 
Taška pro příslušenství 
Umožňuje úschovu příslušenství na  
jednom místě. 

Hubice na bodový paprsek s funkcí sání páry 
Přesně a rychle odstraňuje jednotlivé skvrny a 
vysává prach z pokojových rostlin. Také v 
kombinaci s dalšími nástavci má neomezené 
možnosti použití. 

Hubice na čalounění 
Používá se pro odstranění prachu z 
čalouněného nábytku, matrací, atd. 

Spárová hubice 
Pro pohodlné čištění těžko dostupných míst. 
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Sada froté utěrek pro ruční hubici  
5 ks utěrek z vysoce kvalitní bavlny. Odolné, 
dobře sají vlhkost , nezanechávají vlákna. 
Objednací číslo: 6.370-990.0 

Hepa 12 filt 
Vysoce účinný filtr zadrží pyly, spory plísní, 
bakterie a výkaly roztočů. 99,99 % všech 
částic přes 0,3 µm jsou vyfiltrovány. 
Objednací číslo: 2.860-229.0 

Sada kulatých kartáčků 
Pro jednoduché odstranění pevně 
ulpívajících nečistot. Čtyři různé barvy 
napomáhají zachovat hygienické požadavky 
pro čištění různých zón. 
Objednací číslo: 2.860-231.0 

Parní žehlička 
Vysoce kvalitní žehlička s žehlicí plochou z 
ušlechtilé oceli, včetně adaptéru. V kombinaci 
s žehlicím prknem KÄRCHER umožňuje 
výrazně zkrátit dobu žehlení (až na 50 %). 
 Objednací číslo: 4.862-165.0 

Zvláštní příslušenství 
Pro rozšíření možností použití 

Odpěňovač Foam Stop 
Odpěňovací tekutina  zabraňující tvoření 
pěny. Je šetrná k životnímu prostředí  a 
prodlužuje životnost strojů. 
Objem: 125 ml 
Objednací číslo: 6.290-892.0 
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DODÁVÁ:  

Satter Clean 2000, s.r.o.  
Průmyslová 357  
252 47 Vestec, Praha – západ  
Tel: 222 782 702, 222 781 750  
Fax: 227 077 965  
Mobil: 724 041 120  
e-mail: info@satter.cz  
www.karcher-satter.cz  
www.satter.cz  

  SV 1802 SV 1902   

Číslo objednávky 1.439-300.0 1.439-310.0 

Technické parametry       

Topný výkon  1250 W 1250 W 

Max.příkon 2300 W 2300 W   

Max. tlak páry  4 bar 4 bar 

Podtlak  210 mbar 210 mbar   

Teplota ohřevu  150°C 150°C 

Vodní filtr  1,2 l 1,2 l   

Objem nádrže čistá/špinavá 1,2/1,8 l 1,2/1,8 l 

Nádrž na doplnění vody  - 0,5 l   

Délka kabelu  6 m 6 m 

Hmotnost bez příslušenství  8,9 kg 10,5 kg   

Rozměry (D x Š x V)  500 x 330 x 330 mm 500 x 330 x 330 mm 

Standardní vybava       

- systém dvou nádrží - jen u SV 1902 

- dětská pojistka   

- bezpečnostní ventil 

- HEPA 12 filtr   

- ruční, okenní hubice 

- hubice na bodový paprsek s funkcí sání páry 

- spárová hubice 

- hubice na čalounění   

- odpěňovač „Foamstop“ 

- podlahová hubice se třemi násadkami 

- parní sací trubky (2 x 0,5 m) 

- parní sací hadice s rukojetí   

- froté potahy - 1 kus 

- taška na uložení příslušenství   

- prodlužovací trubky (2 x 0,5 m) 

- systém dvou nádrží   

- kulatý černý kartáček 

- tryska na bodový paprsek   


