
 

Håndholdt
dampstøvsuger

SteamCleaner Multi

 
1200 W

To mikrofiberputer

Presisjonsmunnstykke

 

FC7008/01

Alltid hygienisk rene overflater med damp
Fjern gjenstridige flekker, drep bakterier uten kjemikalier

Philips SteamCleaner Multi fjerner gjenstridige flekker og fett med damp. Gled deg over et hygienisk

rengjøringsresultat kun ved bruk av vanndamp som dreper opptil 99,9 % av bakteriene. Dampmunnstykket

kommer til i alle hjørner, og mikrofiberputen løfter og absorberer skitt.

Rengjøring

Vaskemidler ikke nødvendig, ingen rester på overflatene

Hygieniske rengjøringsresultater

Damp dreper opptil 99,9 % av bakteriene

Lett å bruke

To mikrofiberputer følger med

Lett, kompakt og enkel å oppbevare

Indikerer når den er klar til bruk

Fjerner selv de vanskeligste flekkene

Vaskbare og slitesterke mikrofiberputer

Rengjør enkelt vanskelige flekker og fett fra jevne overflater

Maksimal rekkevidde for rengjøring av alle kriker og kroker

Trekantformet dampmunnstykke for alle områder

Presisjonsdampmunnstykke for trange hjørner



Håndholdt dampstøvsuger FC7008/01

Høydepunkter

Rengjøring

Philips SteamCleaner Multi bruker kun vann og

etterlater ingen rester på overflatene.

Fjerner bakterier

Gled deg over hygieniske resultater med

Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner

Multi dreper opptil 99,9 % av alle

overflatebakterier uten å bruke kjemikalier, kun

vann.

Vaskbare mikrofiberputer

To vaskbare og slitesterke mikrofiberputer er

inkludert. Det myke mikrofibermaterialet løsner,

løfter og suger til seg støv og smuss. Fjerner

skitt effektivt og skånsomt. Mikrofiberputene

kan vaskes i vaskemaskin og er enkle å feste

og ta av.

Lett å bruke

SteamCleaner Multi er liten og kompakt, enkelt

å oppbevare og alltid enkel å hente frem. Den

veier lite og gjør selv lange rengjøringsøkter

enklere.

Indikerer når den er klar til bruk

Indikatorlampen lyser hvitt mens apparatet

varmes opp, og den begynner å blinke blått når

apparatet er klart til å dampe.

SteamCleaner Multi er klart til bruk på mindre

enn 45 sekunder og leverer kontinuerlig damp

gjennom hele rengjøringsprosessen.

Svært absorberende mikrofiberpute

Mikrofiberputene er spesielt utformet for å løfte

og absorbere alt smuss og støv fra overflater

mens du damper, for enkel rengjøring i ett trinn.

Rengjør selv de mest gjenstridige flekker

Damp ved høy temperatur oppløser enkelt fett

og smuss. Damp er en velkjent og kraftig

metode for å løsne alle typer flekker og smuss.

Maksimal rekkevidde

Rengjør jevne overflater med det

trekantformede dampmunnstykket og

mikrofiberputen. Med én bevegelse fjerner du

skitt og flekker. Med den trekantede formen kan

du rengjøre både overflater og hjørner med den

spisse tuppen.

Presisjonsmunnstykke for hjørner

Presisjonsdampmunnstykket er spesielt

utformet med en unik form som kommer til i

trange områder som er vanskelige å nå med

vanlige verktøy, for eksempel

ventilasjonshetter.
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Spesifikasjoner

Utforming

Farge: Sterk grønn

Ytelse

Inngangseffekt (maks.): 1200 W

Brukervennlighet

Ledningslengde: 2,5 m

Mål og vekt

Vekt, produkt: 0,7 kg

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: To mikrofiberputer

Rengjøring: Vaskbar mikrofiberpute

Dampmunnstykke:

Presisjonsdampmunnstykke, Trekantet

dampmunnstykke

Damphåndtering

Oppvarmingstid: < 45 sek

Damptemperatur i munnstykket: >100 °C

Kjemikaliefri rengjøring: 100 %
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