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SteamCleaner Multi

 
1200 W

2 mikropluošto šluostės

Tikslus antgalis

 

FC7008/01

Naudojant garus paviršiai visada higieniškai švarūs
Pašalinkite sunkiai išvalomas dėmes ir sunaikinkite bakterijas be chemikalų

„Philips“ įrenginiu „SteamCleaner Multi“, naudojančiu garus, išvalysite sunkiai pašalinamas dėmes ir riebalus.

Džiaukitės higieniška švara, nes vandens garai sunaikina iki 99,9 % bakterijų. Garų antgaliu pasieksite visus

kampus, o mikropluošto šluoste pakelsite ir surinksite nešvarumus.

100 % valymas be chemikalų

Nereikia jokių valymo priemonių, ant paviršių nelieka nuosėdų

Higieniški valymo rezultatai

Valydami garais sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų

Paprasta naudoti

Pridedamos 2 mikropluošto šluostės

Jis lengvas, kompaktiškas, jį patogu laikyti

Rodo, kada paruoštas naudoti

Pašalinamos net labai sunkiai išvalomos dėmės

Plaunamos ir patvarios mikropluošto šluostės

Lengvai nuo lygių paviršių nuvalysite sunkiai išvalomas dėmes ir alyvą

Lengvai valykite sunkiai pasiekiamas vietas ir kampus

Trikampio formos garų antgalis visoms sritims

Tikslus garų antgalis sunkiai pasiekiamiems kampams
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Ypatybės

100 % valymas be chemikalų

„Philips“ įrenginyje „SteamCleaner Multi“

naudojamas tik vanduo, todėl ant paviršių

nelieka jokių dėmių.

Pašalinami mikrobai ir bakterijos

Naudokite „Philips“ įrenginį „SteamCleaner

Multi“ ir mėgaukitės higieniška švara. Su

„SteamCleaner Multi“ be jokių cheminių

medžiagų, naudodami tik vandenį,

sunaikinsite iki 99,9 % mikrobų ir bakterijų.

Plaunamos mikropluošto šluostės

Pridedamos 2 plaunamos ir tvirtos

mikropluošto šluostės. Minkšta mikropluošto

medžiaga švelniai atlaisvina, pakelia ir

surenka dulkes bei nešvarumus. Efektyviai ir

švelniai šalina nešvarumus. Mikropluošto

šluostes galima plauti skalbyklėje, jas lengva

pritvirtinti ir nuimti.

Paprasta naudoti

„SteamCleaner Multi“ yra mažas ir

kompaktiškas, jį lengva laikyti, jis visada po

ranka. Jis lengvas, todėl nepavargsite net

valydami ilgai.

Rodo, kada paruoštas naudoti

Indikatorius šviečia balta spalva, kai prietaisas

kaista, o kai jis yra parengtas darbui, ima

mirksėti mėlyna spalva. „SteamCleaner Multi“

parengiamas darbui greičiau nei per 45 sek. ir

be pertrūkio tiekia garus viso valymo metu.

Itin gerai sugerianti mikropluošto šluostė

Naudojant garus mikropluošto šluostės pakelia

nuo paviršių ir sugeria visą purvą ir dulkes,

todėl valysite vienu judesiu ir lengvai.

Nuvalomi net sunkiai pašalinamas purvas

Aukštos temperatūros garai lengvai ištirpdo

riebalus ir nešvarumus. Garai yra galinga

priemonė valant bet kokias dėmes ir purvą.

Lengva pasiekti

Valykite lygius paviršius trikampio formos garų

antgaliu ir uždėta mikropluošto šluoste. Vienu

judesiu pašalinsite purvą ir dėmes. Antgalis

yra trikampio formos, todėl juo galite valyti

lygius paviršius, o smailu galiuku pasieksite

kampus.

Tikslus antgalis kampams

Tikslaus garų antgalio forma yra ypatinga,

todėl juo išvalysite vietas, sunkiai pasiekiamas

įprastiniais valymo įrankiais, pvz., ventiliacijos

gaubtus.
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Specifikacijos

Konstrukcija

Spalva: Ryškiai žalios spalvos

„Performance“

Įeinanti energija (maks.): 1200 W

Naudojimo trukmė

Maitinimo laido ilgis: 2,5 m

Svoris ir matmenys

Gaminio svoris: 0,7 kg

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: 2 mikropluošto šluostės

Valymas: Plaunama mikropluošto šluostė

Garų antgalis: Tikslus garų antgalis, Trikampio

formos garų antgalis

Garų valdymas

Įkaitimo laikas: < 45 s

Garų temp. ties antgaliu: >100 °C

Valymas be chemikalų: 100 %
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