
Akcesoria w zestawie

Pojemność zbiornika na wodę 
Moc
Długość przewodu zasilającego
Maksymalne ciśnienie w bojlerze
Praca na jednym zbiorniku około
Czas nagrzewania

600ml
1200 W
7 metrów
3.5 bara 
20 min
3 minuty

Vapour M4: Dane techniczne

Mop parowy i myjka 
ciśnieniowa w jednym 

Vapour M4 z łatwością zmieni się 
z mopa parowego w ciśnieniową 
myjkę parową. 
Wystarczy jedno kliknięcie.

Wielozadaniowy mop parowy

M4S

Plastikowa podkładka 
do dywanów + 

ściereczka z mikrofibry

Skrobak + małe, okrągłe 
szczotki

Torba na akcesoriaDysza punktowa + 
szczotka do fug

Miarka do wody

Wielorazowe 
ściereczki z 
mikrofibry

Podkładka parkingowa

📽

ZABIJA 99.99% WIRUSÓW I 
BAKTERII TYLKO PRZY UŻYCIU 

WODY Z KRANU
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Dystrybucja w Polsce 
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Produkty Euroflex są udoskonalone technologicznie, aby zapewnić jak najwyższą wydajność

Euroflex Vapour M4
Vapour M4 to mocne i wydajne urządzenie do 
sprzątania całego domu od podłogi do sufitu bez 
użycia detergentów.
Jako mop do czyszczenia podłóg skutecznie umyje 
wszystkie rodzaje podłóg, dzięki czemu szybko będą 
suche i bez smug. Jest bezpieczny dla powierzchni 
drewnianych i laminowanych. Jako myjka parowa 
ma wszechstronne zastosowanie. W zestawie 
znajdują się  (lub są dostępne dodatkowo) akcesoria 
do czyszczenia i dezynfekcji każdej powierzchni 
domowej, na przykład: blatów, fug czy okien.

TECHNOLOGIA ULTRASUCHEJ PARY

Euroflex Vapor M4 wykorzystuje zaawansowaną 
technologię, zapewniającą doskonałą czystość 
podłóg. Jego sekretem jest bojler i płyta grzewcza, 
które zastosowane razem, umożliwiają optymalne 
przenikanie ciepła przez trudne zabrudzenia. 
Inne, dostępne na rynku myjki lub mopy parowe 
do czyszczenia podłóg, wykorzystują prostą 
konstrukcję „kroplówki”, która jest podatna na 
nadmierne zawilgocenie, powstawanie smug i 
może nawet uszkodzić podłogi wrażliwe na wodę. 

Pozostałe zalety
Dłuższa żywotność: 
konstrukcja bojlera zapobiega rdzy, korozji 
i osadzaniu się wapnia, zapewniając 
dłuższą żywotność produktu

Gotowość do pracy:
wstępnie przygotowana para jest 
przechowywana i utrzymywana w bardzo 
wysokiej temperaturze, gotowa do użycia

Efektywność energetyczna:
Vapour M4 jest kontrolowany 
termostatycznie, aby obniżyć koszty 
energii

Technologia podgrzewania wody:
Doskonała skuteczność czyszczenia Vapour M4 
to zasługa wbudowanego ciśnieniowego bojlera 
ze stali nierdzewnej, który podgrzewa wodę do 
temperatury 120°C. Dzięki temu wytwarza się 
gorętsza i bardziej sucha para, pozostawiającą 
powierzchnie higienicznie czyste i lśniące, bez 
matowych smug po środkach chemicznych.

Elektroniczne uwalnianie
pary
Po naciśnięciu przycisku, para jest 
uwalniana w sposób ciągły bez utraty 
temperatury pary, co zapewnia bardziej 
efektywne czyszczenie.

Technologia 
podwójnych dysz pary
Dysze dolne nieprzerwanie emitują parę, 
która czyści powierzchnię podłogi, podczas 
gdy dysze przednie są używane „na 
żądanie” do usuwania zanieczyszczeń przy 
krawędziach i narożnikach.

NOWA technologia 
ultrasuchej pary
Płytka grzewcza Vapor M4 osusza, 
gromadzącą się na ściereczce 
z mikrofibry wodę i gwarantuje 
lepsze efekty sprzątania bez smug. 
Ta sama płytka ogrzewa na tyle 
skutecznie podkładkę czyszczącą, 
aby zmiękczyć i usunąć brud, 
szybciej niż kiedykolwiek 
wcześniej.

Cechy produktu:

Bezpieczny dla 
podłóg drewnianych

Odświeża dywany

Przednie dysze 
wytwarzające parę

Powierzchnie są 
natychmiat suche 

Ciśnieniowy bojler
ze stali nierdzewnej

3.5 BAR MAX 

M4S

SPRZĄTANIE KUCHNI I ŁAZIENKI

USUWANIE BRUDU W STREFACH DLA DZIECI I ZWIERZĄT

CZYSZCZENIE FUG I ODŚWIEŻANIE DYWANÓW

Wielofunkcyjny mop parowy
Vapor M4 jest wyposażony w różne 
akcesoria do czyszczenia i dezynfekcji 
każdej powierzchni domowej. Ponadto 
posiada specjalną plastikową podkładkę do 
odświeżenia dywanów z niskim i wysokim 
włosiem.


