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Desiderio بخار شوي صنعتی

Desiderio : مزایاي بخار شوي

داراي چهار عدد چرخ گردان جهت جابجایی راحت تر

تنظیم در سه سطح (کم ، متوسط ، زیاد) جهت استفاده هاي گوناگون

این قابلیت جهت استفاده راحت تر کاربر می باشد که در هنگام استفاده به تمامی اعمال دسترسی 
راحتی داشته باشد .

 تمامی لوله هاي مکش , بخار و مواد شوینده داخل یک پک از جنس الستیکی مقاوم در برابر حرارت

 ساخته شده است و استفاده از آن به سادگی مقدور می باشد

این دستگاه می تواند فقط به عنوان مکنده استفاده شود و از بخار شوي آن تا هنگامی که نیاز نباشد 

استفاده نکرد.

قابلیت بزرگ این دستگاه دارا بودن مخزن مواد شوینده است که باعث نظافت بهتر سطوح می باشد.

در هنگام کار با دستگاه بدون اینکه دستگاه را خاموش کنید آب را به مخزن بخار ساز اضافه نمایید

دمنده باد گرم مناسب جهت خشک کردن سطوح فرش و مبلمان جهت خشک کردن کامل به کار می رود.

این دستگاه بخار شوي داراي مکنده پر قدرتی است که جهـت خشـک کردن سطـح و عـدم باقـی مانـدن

 آلـودگی روي آن به کار می رود.

- هشدار دهنده کم شدن آب تمیز- هشدار دهنده جهت پر شدن مخزن آب کثیف

- نشانگر میزان فشار بخار- افزودن آب هنگام کار

 - یکی از تکنولوژي هاي منحصر به  فرد این دستگاه که براي آن داراي حق  ثبت اختراع م یباشد ،

 ضد کک بودن دستگاه است .که با دماي باال بخار محیط را از وجود هر گونه حشرات موذي پاك می کند.

نازل هاي متنوع و گوناگون براي نظافت سطوح مختلف :

. از جمله این نازل ها  میتوان به نازل شستشوي کف (سنگ و سرامیک با قابلیت مکش همزمان)

، نازل مبلمان و صندلی (مکش همزمان)، نازل شستشوي شیشه (مکش همزمان)

، نازل نظافت اجاق گاز و سطوح چرب (فقط بخار)، نازل فرش و موکت (مکش همزمان)

، نازل کوچک براي سطوح با دسترسی سخت (فقط بخار)

طول

  55 سانتیمتر

عرض

  38 سانتیمتر

ارتفاع

 40 سانتیمتر

وزن دستگاه

  19 کیلوگرم

مدت ضمانت

  شش ماه

ساخت 
کشور

  ایتالیا

Capitani 

قدرت

 دستگاه

  3000 وات

حداکثر

 میزان بخار

  5 بار فشار

درجه حرارت

 بخار

  140 درجه

 سانتیگراد

زمان آماده 

به کار بخار

  5 دقیقه

طول شلنگ

  2 متر

قدرت مکنده

  1200 وات

ظرفیت مخزن

 آب تمیز

  1.5 لیتر

ظرفیت مخزن

 آب تمیز رزرو

  1.8 لیتر

ظرفیت مخزن

 مواد شوینده

  1.8 لیتر

ولتاژ دستگاه

  220 ولت

 (برق شهري)


