
 

Ręczny odkurzacz
parowy

SteamCleaner Multi

 
1200 W

2 wkładki z mikrofibry

Nasadka precyzyjna

 

FC7008/01

Zawsze higieniczne czyszczenie powierzchni przy użyciu pary
Czyszczenie uporczywych plam i zabijanie bakterii bez środków chemicznych

Urządzenie Philips SteamCleaner Multi pozwala usunąć uporczywe plamy i tłuszcz przy użyciu pary. Możesz w

higieniczny sposób wyczyścić powierzchnie i usunąć 99,9% bakterii, używając wyłącznie pary wodnej. Nasadka

parowa dociera do wszystkich zakamarków, a wkładka z mikrofibry unosi i zatrzymuje bród.

Sprzątanie bez środków chemicznych

Nie potrzeba detergentów, żadnych śladów na powierzchniach

Higieniczne sprzątanie

Para zabija do 99,9% zarazków i bakterii

Wygodne użytkowanie

W zestawie 2 wkładki z mikrofibry

Mała waga, niewielkie rozmiary i łatwe przechowywanie

Informuje o gotowości do użycia

Usuwanie nawet najbardziej uporczywych plam

Trwałe wkładki z mikrofibry można prać

Czyszczenie uporczywych plam i łatwe zbieranie oleju z gładkich powierzchni

Maksymalny zasięg pozwalający dotrzeć do wszystkich zakamarków

Trójkątna nasadka parowa dociera do wszystkich miejsc

Precyzyjna nasadka parowa do czyszczenia w kątach
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Zalety

Sprzątanie bez środków chemicznych

Urządzenie Philips SteamCleaner Multi używa

wyłącznie wody i nie pozostawia żadnych

śladów na czyszczonych powierzchniach.

Usuwa zarazki i bakterie

Urządzenie Philips SteamCleaner Multi

umożliwia higieniczne czyszczenie

powierzchni. Zabija do 99,9% znajdujących się

na nich zarazków i bakterii — bez środków

chemicznych i z użyciem samej wody.

Nadające się do prania wkładki z mikrofibry

W zestawie znajdują się 2 trwałe wkładki z

mikrofibry, które można prać. Ich miękki

materiał delikatnie rozbija, unosi, a następnie

wchłania kurz i brud, skutecznie usuwając

wszelkie zabrudzenia. Wkładki z mikrofibry

nadają się do prania w pralce; łatwo się je

zakłada i zdejmuje.

Wygodne użytkowanie

Urządzenie SteamCleaner Multi jest niewielkie,

kompaktowe i łatwe w przechowywaniu, dzięki

czemu zawsze może być pod ręką. Jest lekkie i

można nim bez trudu sprzątać nawet przez

dłuższy czas.

Informuje o gotowości do użycia

Wskaźnik zmienia kolor na biały, gdy

urządzenie się nagrzewa, a niebieski wskaźnik

zaczyna migać, gdy urządzenie jest gotowe do

czyszczenia parą. Urządzenie SteamCleaner

Multi jest gotowe do użycia w mniej niż

45 sekund i wytwarza ciągły strumień pary

podczas całego procesu czyszczenia.

Niezwykle chłonna wkładka z mikrofibry

Wkładki z mikrofibry zostały specjalnie

zaprojektowane w taki sposób, aby unosiły i

wchłaniały cały kurz i brud z czyszczonych

parą powierzchni, umożliwiając szybkie i łatwe

sprzątanie.

Czyści nawet najbardziej uporczywe

zabrudzenia

Para o wysokiej temperaturze z łatwością

rozpuszcza tłuszcz i brud. Jest to skuteczny

sposób na usuwanie wszelkiego rodzaju plam i

zabrudzeń.

Duże pole manewru

Gładkie powierzchnie można czyścić za

pomocą trójkątnej nasadki parowej z

dołączoną wkładką z mikrofibry. Brud i plamy

zostaną usunięte jednym pociągnięciem.

Dzięki trójkątnemu kształtowi nasadki można

czyścić powierzchnie i docierać do kątów

spiczastą końcówką.

Nasadka precyzyjna do czyszczenia w kątach

Precyzyjna nasadka parowa ma specjalnie

zaprojektowany, wyjątkowy kształt, który

pozwala wyczyścić zakamarki i trudno

dostępne miejsca, takie jak okapy kuchenne,

do których nie można dotrzeć za pomocą

tradycyjnych narzędzi.
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Dane techniczne

Wzornictwo

Kolor: Jasnozielony

Wydajność

Moc wejściowa (maks.): 1200 W

Parametry użytkowe

Długość przewodu: 2,5 m

Waga i wymiary

Waga produktu: 0,7 kg

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: 2 wkładki z mikrofibry

Czyszczenie: Nadająca się do prania wkładka

z mikrofibry

Nasadka parowa: Precyzyjna nasadka parowa,

Trójkątna nasadka parowa

Zarządzanie emisją pary

Czas nagrzewania: < 45 s

Temperatura pary w nasadce: > 100 °C

Sprzątanie bez użycia środków chemicznych:

100 %
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