
 

Kézi gőzölős tisztító

SteamCleaner Multi

 

1200 W

2 mikroszálas párna

Precíziós tisztítófej

 

FC7008/01
Mindig higiénikusan tisztítja a felületeket a gőz

erejével
Eltávolítja a makacs foltokat, vegyi anyagok nélkül öli meg a

baktériumokat

A Philips SteamCleaner Multi a gőz segítségével távolítja el a makacs foltokat és

zsíros szennyeződéseket. Csupán vizet kell használnia ahhoz, hogy élvezze a

higiénikus tisztaságot, hiszen a gőz elpusztítja a baktériumok 99,9%-át. A

gőzfúvófej minden sarokba elér, a mikroszálas párna pedig magába szívja a

szennyeződéseket.

100%-ban vegyszermentes tisztítás

Nincs szükség tisztítószerre, nincs tisztítószer-maradvány a felületeken

Az eredmény: higiénikus tisztaság

A gőz 99,9%-ban elpusztítja a kórokozókat és a baktériumokat

Egyszerű használat

2 mikroszálas párna mellékelve

Könnyű, kompakt, egyszerűen tárolható

A készülék jelzi, ha használatra kész

A legmakacsabb foltokat is eltávolítja

Mosható és tartós mikroszálas párnák

A sima felületeket könnyedén megtisztítja a nehéz szennyeződésektől és olajtól

A maximális mozgástér révén minden sarokból eltávolítja a piszkot

Háromszögletű tisztítófejek minden területhez

Precíziós tisztítófej a szűk sarkokhoz
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Fénypontok

100%-ban vegyszermentes tisztítás

A Philips SteamCleaner Multi csak vízzel

működik, így nem marad tisztítószer nyoma a

felületeken.

Eltávolítja a kórokozókat

Élvezze a higiénikus tisztítást a Philips

SteamCleaner Multi készülékkel. A Steam

Cleaner Multi elpusztítja a felületeken lévő

kórokozók akár 99,9%-át vegyszerek

használata nélkül, csak víz igénybevételével.

Mosható mikroszálas párnák

2 mosható és tartós mikroszálas párna

mellékelve. A puha mikroszálas anyag finoman

fellazítja, megemeli és magába szívja a port

és a koszt. A koszt hatékonyan és gyengéden

távolítja el. A mikroszálas párnák mosógépben

is moshatóak, felhelyezésük és eltávolításuk

pedig egyszerű.

Egyszerű használat

A SteamCleaner Multi kisméretű, kompakt,

könnyen tárolható, és mindig kéznél van. Kis

súlyának köszönhetően a hosszabb tisztítási

műveletek sem fárasztók

A készülék jelzi, ha használatra kész

A LED jelzőfény felmelegedés közben fehér

színűre vált, és amikor a készülék készen áll a

gőzölésre, a kék fény villogni kezd. A

SteamCleaner Multi 45 másodpercnél rövidebb

idő alatt készen áll a használatra, és a tisztítási

művelet során folyamatos gőzellátást biztosít.

Rendkívüli nedvszívó hatású mikroszálas

párna

A mikroszálas párnák speciális kialakításuknak

köszönhetően gőzölés során a felületekről

minden port és szennyeződést felemelnek és

magukba szívnak, mellyel fáradozás nélkül,

egyetlen lépésben végezhető el a tisztítás.

A legmakacsabb szennyeződés tisztítására is

alkalmas

A magas hőmérsékletű gőz könnyedén

eltávolítja a zsírt és port. A gőz alkalmas

mindenféle szennyeződés és por hatékony

fellazítására.

Maximális kábelhossz

Bármilyen sima felület tisztítható a

háromszögletű tisztítófejjel és a csatlakoztatott

mikroszálas párnával. Egyetlen mozdulattal

eltávolítható a por és szennyeződés. A

háromszögletű kialakításnak köszönhetően

tisztíthatók a felületek és a hegyes végződés

lehetővé teszi a sarkok elérését is.

Precíziós tisztítófej a sarkokhoz

A precíziós tisztítófej speciális kialakításából

és egyedi alakjából adódóan hozzáférhetővé

válnak a szűk és nehezen elérhető helyek is,

amelyek a hagyományos eszközökkel

elérhetetlenek, pl. a szellőzőlemezek.
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Műszaki adatok

Formatervezés

Szín: Világoszöld

Teljesítmény

Bemeneti teljesítmény (max.): 1200 W

Felhasználhatóság

Vezetékhossz: 2,5 m

Tömeg és méretek

Készülék tömege: 0,7 kg

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: 2 mikroszálas párna

Tisztítás: Mosható mikroszálas párna

Gőzfúvófej: Precíziós gőzfúvófej, Háromszög

alakú gőzfúvófej

Gőzkezelés

Felmelegedési idő: < 45 mp

Gőz hőm. a fúvókánál: >100 °C

Vegyszermentes tisztítás: 100 %
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