
 

Aparat de curăţat cu
abur portabil

SteamCleaner Multi

 
1200 W

2 bureţi din microfibră

Cap de curăţare de precizie

 

FC7008/01

Cureţi întotdeauna suprafeţele în mod igienic, cu abur
Cureţi petele persistente, distrugi bacteriile fără substanţe chimice

SteamCleaner Multi de la Philips curăţă petele persistente şi grăsimea, cu abur. Bucură-te de rezultate de

curăţare igienice, folosind numai vapori de apă, care omoară până la 99,9 % dintre bacterii. Capul de curăţare cu

abur ajunge în toate colţurile, iar buretele din microfibră se ridică şi absoarbe murdăria.

Curăţare 100% fără substanţe chimice

Nu sunt necesari detergenţi, nu rămân reziduuri pe suprafeţe

Rezultate de curăţare igienice

Aburul omoară până la 99,9% din germeni şi bacterii

Uşor de utilizat

2 bureţi din microfibră incluşi

Uşor, compact şi simplu de depozitat

Indică momentul când este gata de utilizare

Îndepărtează chiar şi cele mai persistente pete

Bureţi din microfibră lavabili şi rezistenţi

Curăţă uşor pete persistente şi de ulei de pe suprafeţe netede

Autonomie max pt curăţare unghiuri ascunse şi colţuri

Cap de curăţare cu abur triunghiular pentru toate zonele

Cap de curăţare de precizie cu abur pentru colţuri înguste
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Repere

Curăţare 100% fără substanţe chimice

SteamCleaner Multi de la Philips utilizează

numai apă, nu lasă niciun tip reziduu pe

suprafeţe.

Elimină germenii şi bacteriile

Bucură-te de rezultate de curăţare igienice cu

SteamCleaner Multi de la Philips. Steam

Cleaner Multi omoară până la 99,9% dintre

germenii şi bacteriile aflate pe suprafeţe, fără

substanţe chimice, ci doar cu apă.

Bureţi din microfibră lavabili

Sunt incluşi 2 bureţi din microfibră lavabili şi

rezistenţi. Materialul din microfibră delicată se

lărgeşte, se ridică şi absoarbe praful şi

murdăria. Îndepărtează murdăria eficient şi

uşor. Bureţii din microfibră sunt lavabili şi uşor

de ataşat şi detaşat.

Uşor de utilizat

SteamCleaner Multi este mic şi compact, uşor

de depozitat şi întotdeauna la îndemână.

Aparatul este uşor şi datorită lui chiar şi

sesiunile mai lungi de curăţenie sunt mai puţin

obositoare

Indică momentul când este gata de utilizare

LED-ul indicator îşi schimbă culoarea în alb în

timpul încălzirii, iar lumina albastră începe să

se aprindă intermitent când aparatul este gata

să genereze abur. SteamCleaner Multi este

gata de utilizare în mai puţin de 45 de

secunde, oferindu-ți abur continuu pe durata

procesului de curăţare.

Burete din microfibră foarte absorbant

Bureţii din microfibră sunt proiectaţi special

pentru a ridica şi absorbi toată murdăria şi

praful de pe suprafeţe în timpul aplicării de

abur, pentru curăţarea într-o singură etapă fără

niciun efort.

Curăţă chiar şi cele mai persistente pete

Aburul la temperaturi înalte dizolvă uşor

grăsimea şi murdăria. Aburul este cunoscut

drept o metodă puternică pentru desprinderea

tuturor tipurilor de pete şi murdărie.

Autonomie maximă

Cureţi suprafeţele netede cu ajutorul duzei

triangulare şi al buretelui ataşat din microfibră.

Dintr-o singură mişcare vei elimina murdăria şi

petele. Datorită formei triangulare poţi curăţa

suprafeţe şi poţi ajunge în colţuri cu ajutorul

vârfului ascuţit.

Cap de curăţare de precizie pentru colţuri

Capul de curăţare de precizie cu abur este

special proiectat cu o formă unică pentru a-ți

permite curăţarea zonelor înguste şi greu

accesibile la care nu poţi ajunge cu

instrumentele tradiţionale, precum hotele.
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Specificaţii

Design

Culoare: Verde intens

Performanţă

Putere de intrare (max): 1200 W

Comoditate a utilizării

Lungime cablu: 2,5 m

Greutate şi dimensiuni

Greutate produs: 0,7 kg

Duze şi accesorii

Accesorii incluse: 2 bureţi din microfibră

Curăţarea: Burete lavabil din microfibră

Cap de curăţare cu abur: Cap de curăţare de

precizie cu abur, Cap de curăţare triunghiular

cu abur

Administrare abur

Durată de încălzire: <45 s

Temperatură abur la capul de aspirare: >

100 °C

Curăţare fără substanţe chimice: 100 %
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