
 

Ръчна парочистачка

SteamCleaner Multi

  1200 W

2 подложки от микрофибър

Прецизен накрайник

 

FC7008/01

Винаги хигиенично почистване на повърхностите с пара
Почистване на упорити петна, унищожаване на бактерии без химикали

Philips SteamCleaner Multi почиства упорити петна и мазнина с пара. Насладете се на хигиенични резултати от почистването

само с водна пара, която унищожава до 99,9% от бактериите. Накрайникът за пара достига всички ъгли, а микрофибърната

подложка повдига и попива мръсотията.

Без никакви химикали

Без необходимост от препарат, без остатъци по повърхностите

Хигиенична чистота

Парата убива до 99,9% от микробите и бактериите

Лесна употреба

Приложени 2 подложки от микрофибър

Лек, компактен и лесен за прибиране

Показва, когато е готов за използване

Премахва дори най-упоритите петна

Перящи се и издръжливи подложки от микрофибър

Лесно почистване на упорити петна и мазнини от гладки повърхности

Максимален достъп за почистване на всички ъгълчета

Триъгълен накрайник за пара за всички места

Прецизен накрайник за пара за тесни ъгли
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Акценти

Без никакви химикали

Philips SteamCleaner Multi използва само вода, не

оставя никакви остатъци на повърхностите ви.

Премахва микробите и бактериите

Наслаждавайте се на хигиенични резултати при

почистване с Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner

Multi унищожава до 99,9% от микробите и

бактериите върху повърхностите без химични

вещества и като използвате просто вода.

Перящи се подложки от микрофибър

Към уреда са приложени 2 перящи се и издръжливи

подложки от микрофибър. Мекият микрофибърен

материал внимателно освобождава, отделя от

повърхността и абсорбира праха и замърсяванията,

като осигурява ефикасно и внимателно почистване.

Подложките могат да се перат в перална машина и са

лесни за поставяне и сваляне.

Лесна употреба

SteamCleaner Multi е малък и компактен, лесен за

съхранение и винаги под ръка. Той е лек и прави

дори по-дългото почистване по-малко изморително

Показва, когато е готов за използване

Светлинният индикатор свети в бяло при загряване,

а синята светлина започва да мига, когато уредът е

готов за изпускане на пара. SteamCleaner Multi е

готов за употреба за по-малко от 45 секунди, като

осигурява постоянна пара през целия процес на

почистване.

Супер абсорбираща подложка от микрофибър

Подложките от микрофибър са специално

проектирани да повдигат и попиват всички

замърсявания и прах от повърхностите, докато

почиствате с пара, за чистене в една стъпка без

усилия.

Почиства дори най-упоритите замърсявания

Парата с висока температура лесно разтваря

мазнините и замърсяванията. Известно е, че парата е

мощен метод за отделяне на всички видове петна и

замърсяване.

Максимален достъп

Почиствате гладки повърхности с триъгълния

накрайник за пара и закрепената подложка от

микрофибър. С едно движение премахвате

замърсяване и петна. Благодарение на триъгълната

форма можете както да почиствате повърхности,

така и да достигате ъгли със заострения край.

Прецизен накрайник за ъгли

Прецизният накрайник за пара е специално

проектиран с уникална форма, за да достига до

тесните и труднодостъпни места, където не можете

да стигнете с традиционните инструменти,

например кухненските абсорбатори.
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Спецификации

Дизайн

Цвят: Ярко зелен

Представяне

Консумирана мощност (макс.): 1200 W

Употреба

Дължина на кабела: 2,5 м

Тегло и размери

Тегло на изделието: 0,7 кг

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: 2 подложки от микрофибър

Почистване: Миеща се микрофибърна подложка

Накрайник за пара: Прецизен накрайник за пара,

Триъгълен накрайник за пара

Контрол на парата

Време за загряване: <45 сек.

Темп. на парата в накрайника: >100 °C

Почистване без химични вещества: 100 %
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