
 

Ruční parní čistič

SteamCleaner Multi

 
1200 W

2 polštářky z mikrovláken

Přesná tryska

 

FC7008/01

Vždy hygienicky čisté povrchy díky páře
Čistí odolné skvrny, zabíjí bakterie bez použití chemikálií

Model Philips SteamCleaner Multi vyčistí odolné skvrny a mastnotu pomocí páry. Užijte si hygienické výsledky

čištění, kdy je až 99,9 % bakterií zlikvidováno pouze působením vodní páry. Parní tryska dosáhne do všech

koutů a polštářek z mikrovláken nadzvedává a pohlcuje nečistoty.

100% čištění bez chemikálií

Nepotřebujete žádný čisticí prostředek, nezanechá na površích žádné nečistoty

Hygienické kvalitní čištění

Pára zlikviduje 99,9 % bakterií a mikrobů

Snadné použití

2 polštářky z mikrovláken

Nízká hmotnost, kompaktnost a snadné skladování

Ukazuje, kdy je přístroj připravený k použití

Odstraní i ty nejodolnější skvrny

Omyvatelné a trvanlivé polštářky z mikrovláken

Snadno čistí odolné skvrny a olej z hladkých povrchů

Maximální dosah do všech výklenků a koutů

Trojúhelníková parní tryska pro všechny oblasti

Přesná parní tryska pro úzké kouty
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Přednosti

100% čištění bez chemikálií

Přístroj Philips SteamCleaner Multi používá

pouze vodu a nezanechává na povrchu žádné

usazeniny.

Odstraňuje bacily a bakterie

Užívejte si výsledky hygienického úklidu

pomocí přístroje Philips SteamCleaner Multi.

Přístroj SteamCleaner Multi zabije až 99,9 %

bacilů a bakterií nacházejících se na povrchu

bez chemikálií pouze za použití vody.

Omyvatelné polštářky z mikrovláken

Součástí balení jsou 2 omyvatelné a trvanlivé

polštářky z mikrovláken. Měkký materiál

z mikrovláken jemně uvolňuje, odstraňuje a

absorbuje prach a nečistoty. Polštářky

z mikrovláken lze prát v pračce a snadno se

nasazují a vyndávají.

Snadné použití

Přístroj SteamCleaner Multi je malý a

kompaktní, snadno skladovatelný a vždy při

ruce. Má nízkou hmotnost a ani dlouhý úklid

s ním není tak únavný

Ukazuje, kdy je přístroj připravený k použití

Ukazatel při ohřívání svítí bíle, když je přístroj

připraven k čištění, začne blikat modře. Přístroj

SteamCleaner Multi je připravený k použití za

necelých 45 sekund a zajišťuje během celého

úklidu nepřetržitý proud páry.

Mimořádně absorpční polštářek

z mikrovláken

Polštářky z mikrovláken jsou navrženy

speciálně tak, aby při parním čištění zvedaly a

absorbovaly všechnu špínu a prach z povrchů,

takže je možné čistit jednorázově a bez

námahy.

Čistí i tu nejodolnější špínu

Pára vysoké teploty snadno rozpustí mastnotu

a špínu. Pára je známá jako účinná metoda na

uvolnění všech druhů skvrn a špíny.

Maximální dosah

Čištění hladkých povrchů pomocí

trojúhelníkové parní tryska a připojeného

polštářku z mikrovláken. Jedním rázem

odstraníte špínu a skvrny. Díky

trojúhelníkovému tvaru můžete čistit povrchy a

za pomoci hrotu dosáhnout i do koutů.

Přesná tryska pro kouty

Přesná parní tryska je navržená díky

jedinečnému tvaru právě tak, aby dosáhla do

těch úzkých a těžko přístupných oblastí, kam

se nedostanete obvyklými nástavci, například

ventilačním odtahem.
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Specifikace

Design

Barva: Jasně zelený

Výkon

Příkon (max.): 1200 W

Použitelnost

Délka kabelu: 2,5 m

Hmotnost a rozměry

Hmotnost výrobku: 0,7 kg

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: 2 polštářky z mikrovláken

Čištění: Omyvatelný polštářek z mikrovláken

Parní tryska: Přesná parní tryska,

Trojúhelníková parní tryska

Ovládání tvorby páry

Zahřívací čas: <45 s

Teplota páry u hubice: >100 °C

Čištění bez chemikálií: 100 %
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