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Precisionsmunstycke

 

FC7008/01

Rengör alltid ytorna på ett hygieniskt sätt med hjälp av ånga

Rengör svåra fläckar, dödar bakterier utan kemikalier

Philips SteamCleaner Multi rengör svåra fläckar och fett med ånga. Njut av hygieniska rengöringsresultat fast du

endast använder vattenånga. Dödar upp till 99,9 % av bakterier. Ångmunstycket når alla hör och mikrofiberduken

lyfter och absorberar smuts.

100 % kemikaliefri rengöring

Utan rengöringsmedel och utan någon återstående smuts

Hygieniska rengöringsresultat

Ånga dödar upp till 99,9 % av alla bakterier

Lättanvänd

2 mikrofiberkuddar ingår

Lätt, kompakt och enkel att förvara

Visar när den är klar att användas

Tar bort även de svåraste fläckar

Tvättbara och hållbara mikrofiberkuddar

Rengör enkelt svåra fläckar och olja från släta ytor

Maximal åtkomst för rengöring av vinklar och hörn

Triangelformat ångmunstycke för alla områden

Precisionsångmunstycke för trånga hörn



Handångrengörare FC7008/01

Funktioner

100 % kemikaliefri rengöring

Philips SteamCleaner Multi använder endast

endast vatten och lämnar inga rester på ytor.

Tar bort bakterier

Njut av hygieniska rengöringsresultat med

Philips SteamCleaner Multi. SteamCleaner

Multi dödar upp till 99,9 % av alla bakterier

som finns på ytor utan kemikalier och genom

att bara använda vatten.

Tvättbara mikrofiberkuddar

Två tvättbara och tåliga mikrofiberkuddar ingår.

Det mjuka mikrofibermaterialet löser varsamt,

lyfter upp och absorberar damm och smuts.

Smuts avlägsnas effektivt och varsamt.

Mikrofiberkuddarna är maskintvättbara och

enkel att sätta fast och ta bort.

Lättanvänd

SteamCleaner Multi är liten och kompakt, enkel

att förvara och alltid till hands. Den är lätt och

gör till och med längre rengöringstillfällen

mindre tröttsamma

Visar när den är klar att användas

indikatorlampan lyser vitt när den värms upp

och den blå lampan börjar blinka när

apparaten är klar att användas för att ånga.

SteamCleaner Multi är klar att använda på

mindre än 45 sekunder och ger dig konstant

ånga under hela rengöringsprocessen.

Superabsorberande mikrofiberkudde

Mikrofiberkuddarna är specialutformade för att

lyfta och absorbera all smuts och damm från

ytor när du ångar, för enstegsrengöring utan

ansträngning.

Rengör även den tuffaste smutsen

Ångan i hög temperatur löser enkelt upp fett

och smuts. Ånga är känd som en kraftfull

metod för att lösa upp alla typer av fläckar och

smuts.

Maximal åtkomst

Rengör jämna ytor med det triangelformade

ångmunstycket och den anslutna

mikrofiberkudden. Ta bort smuts och fläckar i

ett drag. Tack vare triangelformen kan du både

renglra ytor och nå hörn med den spetsiga

stryksulan.

Precisionsmunstycke för hörn

Precisionsångmunstycket är speciellt utformat

med en unik form för att komma åt trånga och

svåråtkomliga ställen som du kan inte nå med

traditionella verktyg, till exempel

ventilationslock.
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Specifikationer

Design

Färg: Ljusgrön

Prestanda

Ineffekt (max): 1200 W

Användbarhet

Sladdlängd: 2,5 m

Vikt och mått

Produktens vikt: 0,7 kg

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: 2 mikrofiberkuddar

Rengöring: Tvättbar mikrofiberkudde

Ångmunstycke: Precisionsångmunstycke,

Triangelformat ångmunstycke

Ånghantering

Uppvärmningstid: <45 s

Ångtemperatur vid munstycke: >100 °C

Kemikaliefri rengöring: 100 %

 

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Koninklijke Philips

N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2019‑04‑30

Version: 12.4.1

EAN: 08 71010 36722 72

www.philips.com

http://www.philips.com/

