
 

Håndholdt
damprenser

SteamCleaner Multi

 
1200 W

2 mikrofiberpuder

Præcisionsmundstykke

 

FC7008/01

Altid hygiejnisk rengjorte overflader med damp
Renser genstridige pletter, dræb bakterier uden kemikalier

Philips SteamCleaner Multi renser genstridige pletter og fedt med damp. Få hygiejniske rengøringsresultater blot

vha. vand, idet damp dræber op til 99,9 % af alle bakterier. Dampmundstykket når rundt i alle hjørner, og

mikrofiberpuden løfter og absorberer snavs.

100 % kemikaliefri rengøring

Intet behov for rengøringsmiddel og derfor ingen efterladte rester på overfladerne

Hygiejniske rengøringsresultater

Damp dræber op til 99,9 % af bakterier

Nem at anvende

2 mikrofiberpuder medfølger

Letvægt, kompakt og nem at opbevare

Angiver, når den er klar til brug

Fjerner selv de mest genstridige pletter

Vaskbare og holdbare mikrofiberpuder

Renser nemt svære pletter og olie fra glatte overflader

Maksimal rækkevidde til rengøring af alle sprækker og hjørner

Trekantet dampmundstykke til alle områder

Præcisionsdampmundstykke til snævre hjørner
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Vigtigste nyheder

100 % kemikaliefri rengøring

Philips SteamCleaner Multi bruger kun vand,

den efterlader ikke nogen slags rester på

overfladerne.

Fjerner bakterier

Opnå de mest hygiejniske rengøringsresultater

med Philips SteamCleaner Multi. Philips

SteamCleaner Multi dræber op til 99,9 % af

alle bakterier og mikrober, der findes på

overfladerne, uden kemikalier og udelukkende

ved hjælp af vand.

Vaskbare mikrofiberpuder

2 vaskbare og holdbare mikrofiberpuder

medfølger. Det bløde mikrofibermateriale

løsner, løfter, og absorberer støv og snavs, så

dette fjernes effektivt og skånsomt.

Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine

og er nemme at fastgøre og fjerne.

Nem at anvende

SteamCleaner Multi er lille og kompakt, nem at

opbevare og altid lige ved hånden. Den er let

og gør selv længere tids rengøring mindre

trættende

Angiver, når den er klar til brug

Indikatorlampen lyser hvidt, når en varmer op,

og de blå lamper begynder at blinke, når

apparatet er klar til at give damp.

SteamCleaner Multi er klar til brug på mindre

end 45 sekunder og leverer konstant damp

under hele rengøringsprocessen.

Superabsorberende mikrofiberpude

Mikrofiberpuderne er specielt designet til at

løfte og opsuge alt støv og snavs fra

overfladerne, mens du damper, og giver

rengøring i en arbejdsgang uden besvær.

Renser selv det vanskeligste snavs

Damp ved høje temperaturer opløser nemt fedt

og snavs. Damp er kendt som en kraftig

metode til at løsne alle slags pletter og snavs.

Maksimal rækkevidde

Rengør glatte overflader med det trekantede

dampmundstykke og mikrofiberpuden, der

følger med som tilbehør. I én arbejdsgang

fjerner du snavs og pletter. Takket være dens

trekantede form kan du både rengøre overflader

og nå ind i hjørnerne med den koniske spids.

Præcisionsmundstykke til hjørner

Præcisionsdampmundstykket er specielt

designet med en unik form for at kunne nå ind i

de snævre områder, der er svære at nå, og hvor

du ikke kan nå ind med traditionelt tilbehør,

som f.eks. i ventilationshætter.
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Specifikationer

Design

Farve: Lysegrøn

Performance

Indgangseffekt (maks.): 1200 W

Brugervenlighed

Ledningslængde: 2,5 m

Vægt og dimensioner

Produktets vægt: 0,7 kg

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: 2 mikrofiberpuder

Rengøring: Vaskbar mikrofiberpude

Dampmundstykke:

Præcisionsdampmundstykke, Trekantet

dampmundstykke

Dampstyring

Opvarmningstid: < 45 s

Damptemp. ved mundstykke: > 100 °C

Kemikaliefri rengøring: 100 %
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