
 

Handheld
stoomreiniger

SteamCleaner Multi

 

1200 W

2 microvezelpads

Precisiemondstuk

 

FC7010/01
Altijd hygiënisch schone oppervlakken met

stoom
Maak lastige vlekken schoon, dood bacteriën zonder

chemicaliën

Philips SteamCleaner Multi maakt lastige en vette vlekken met stoom schoon.

Geniet van hygiënisch schone resultaten met stoom die tot 99,9% van de

bacteriën doodt. De stoomtuit bereikt alle hoeken en de microvezelpad maakt vuil

los en absorbeert het.

100% reinigen zonder chemische stoffen

Geen wasmiddel nodig, laat geen resten achter

Hygiënisch schoonmaakresultaat

Stoom doodt tot 99,9% van de microben en bacteriën

Gebruiksvriendelijk

2 microvezelpads meegeleverd

Lichtgewicht, compact en gemakkelijk op te bergen

Geeft aan wanneer hij klaar is voor gebruik

Verwijdert zelfs de lastigste vlekken

Wasbare en duurzame microvezelpads

Verwijder eenvoudig lastige vlekken en olie van gladde oppervlakken

Maximaal bereik om alle hoekjes en hoeken schoon te maken

Driehoekige stoomtuit voor maximaal bereik

Nauwkeurige stoomtuit voor lastige hoeken



Handheld stoomreiniger FC7010/01

Kenmerken

100% reinigen zonder chemische stoffen

Philips SteamCleaner Multi gebruikt alleen

water en laat geen resten achter op

oppervlakken.

Verwijdert microben en bacteriën

Geniet van hygiënische reinigingsresultaten

met de Philips SteamCleaner Multi. De Philips

SteamCleaner Multi doodt tot 99,9% van de

microben en bacteriën op oppervlakken zonder

chemische stoffen en alleen met water.

Wasbare microvezelpads

2 wasbare en duurzame microvezelpads

worden meegeleverd. Het zachte

microvezelmateriaal maakt op een zachte

manier stof en vuil los, tilt het op en absorbeert

het. Het vuil wordt doeltreffend en zacht

verwijderd. De microvezelpads zijn

machinewasbaar en gemakkelijk te bevestigen

en te verwijderen.

Gebruiksvriendelijk

De SteamCleaner Multi is klein en compact,

gemakkelijk op te bergen en altijd bij de hand.

Het is lichtgewicht en maakt zelfs langere

schoonmaakbeurten minder vermoeiend.

Geeft aan wanneer hij klaar is voor gebruik

De indicator wordt wit wanneer het apparaat

opwarmt en begint blauw te knipperen

wanneer het klaar is om te stomen.

SteamCleaner Multi is klaar voor gebruik in

minder dan 45 seconden en zorgt voor

continue stoom gedurende het hele

reinigingsproces.

Zeer absorberende microvezelpad

De microvezelschijven zijn speciaal ontworpen

om alle stof op oppervlakken los te maken en

te absorberen terwijl u stoomt, voor een

razendsnelle en moeiteloze schoonmaakbeurt.

Maakt zelfs het hardnekkigste vuil schoon

Hete stoom lost gemakkelijk vet en stof op.

Stoom is een bekende krachtige methode om

allerlei soorten vlekken en stof los te maken.

Maximaal bereik

Maak gladde oppervlakken schoon met de

driehoekige stoomtuit en de microvezelpad. In

één beweging verwijdert u stof en vlekken.

Dankzij de driehoekige vorm kunt u zowel

oppervlakken schoonmaken als lastige hoekjes

bereiken met de spitse voorkant.

Nauwkeurige stoomtuit voor hoeken

De nauwkeurige stoomtuit heeft een unieke

vorm om die lastige gebieden te bereiken waar

u met traditionele apparaten niet bij kunt, zoals

ventilatiekappen.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Oceaanblauw

Performance

Ingangsvermogen (max.): 1200 W

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: 2 microvezelpads

Schoonmaken: Wasbare microvezelpad

Stoomtuit: Nauwkeurige stoomtuit,

Driehoekige stoomtuit

Stoommanagement

Opwarmtijd: < 45 s

Stoomtemp. bij mondstuk: > 100 °C

Gewicht en afmetingen

Productgewicht: 0,7 kg

Bruikbaarheid

Snoerlengte: 2,5 m
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