
 

Ručný parný čistič

SteamCleaner Multi

 
1200 W

2 mikrovláknové podložky

Presná hubica

 

FC7008/01

Vďaka parnému čisteniu budú povrchy vždy hygienicky čisté

Vyčistite odolné škvrny a zbavte sa baktérií bez chemikálií

Čistič SteamCleaner Multi značky Philips čistí odolné škvrny a mastnotu pomocou pary. Tešte sa z hygienickej

čistoty. Vodná para zabíja až 99,9 % baktérií, hubica čističa dosiahne do všetkých rohov a mikrovláknová

podložka zachytáva a absorbuje špinu.

100 % nechemické čistenie

Nevyžaduje čistiaci prostriedok, nezanechá na povrchu žiadne stopy

Hygienicky čisté výsledky

Para zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií

Jednoduché používanie

2 mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia

Ľahký, kompaktný a jednoducho sa skladuje

Indikátor pripravenosti na používanie

Odstráňte aj tie najodolnejšie škvrny

Umývateľné a trvácne mikrovláknové podložky

Ľahko vyčistite odolné škvrny aj mastnoty z hladkých povrchov

Maximálny dosah na vyčistenie všetkých zákutí a rohov

Trojuholníková parná hubica na všetky miesta

Presná parná hubica na úzke rohy



Ručný parný čistič FC7008/01

Hlavné prvky

100 % nechemické čistenie

Parný čistič SteamCleaner Multi značky Philips

používa iba vodu a nezanecháva na povrchoch

žiadne stopy.

Odstraňuje mikróby a baktérie

Tešte sa z hygienickej čistoty vďaka čističu

SteamCleaner Multi značky Philips.

SteamCleaner Multi zabije až 99,9 % mikróbov

a baktérií na povrchoch, a to bez chemikálií,

keďže na čistenie používa iba vodu.

Umývateľné mikrovláknové podložky

2 umývateľné a odolné mikrovláknové

podložky sú súčasťou balenia. Mäkký

mikrovláknový materiál jemne uvoľňuje,

nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty, čím

ich odstráni účinne, no zároveň jemne.

Mikrovláknové podložky možno prať v práčke,

jednoducho sa skladajú a nasadzujú.

Jednoduché používanie

Čistič SteamCleaner Multi je malý a

kompaktný, jednoducho sa skladuje a vždy ho

budete mať poruke. Je ľahký a aj dlhšie

upratovanie je s ním menej únavné

Indikátor pripravenosti na používanie

Indikátor sa rozsvieti nabielo, keď sa

zariadenie zahrieva, a keď je pripravené na

naparovanie, začne blikať modré svetlo.

SteamCleaner Multi je pripravený na

používanie za menej ako 45 sekúnd a počas

celého čistenia vám poskytuje nepretržitý prúd

pary.

Mikrovláknové podložky s vynikajúcou

absorpciou

Mikrovláknové podložky sú špeciálne

navrhnuté na uvoľnenie a absorpciu všetkých

nečistôt a prachu z povrchov počas

naparovania pre nenáročné čistenie jedným

ťahom.

Vyčistí aj najodolnejšiu špinu

Para pri vysokej teplote jednoducho rozloží

mastnotu aj nečistoty. Čistenie parou je právom

považované za účinnú metódou pri

odstraňovaní všetkých škvŕn a nečistôt.

Maximálny dosah

Vyčistite hladké povrchy pomocou

trojuholníkovej parnej hubice a pripevnenej

mikrovláknovej podložky. Jediným ťahom

odstráňte špinu aj škvrny. Vďaka

trojuholníkovému tvaru môžete vyčistiť povrchy

a vďaka zaostreným koncom zároveň dosiahnuť

aj do rohov.

Presná hubica na rohy

Jedinečný tvar presnej hubice je špeciálne

navrhnutý, aby ste dosiahli aj do úzkych ťažko

dostupných miest, kam sa nedostanete

pomocou bežných nástrojov, napríklad

nástavcov vysávača.
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Technické údaje

Dizajn

Farba: Svetlo zelený

Výkon

Vstupný výkon (max): 1200 W

Použiteľnosť

Dĺžka kábla: 2,5 m

Hmotnosť a rozmery

Hmotnosť produktu: 0,7 kg

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: 2 mikrovláknové

podložky

Čistenie: Umývateľná mikrovláknová podložka

Parná hubica: Presná parná hubica,

Trojuholníková parná hubica

Funkcia čistenia parou

Čas zahriatia: < 45 s

Teplota pary na ústí hubice: >100 °C

Čistenie bez chemikálií: 100 %
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