
 

Kannettava
höyrylaite

SteamCleaner Multi

 

1200 W

4 mikrokuitutyynyä

Tarkkuussuutin

 

FC7012/01
Höyryllä pinnoista tulee aina hygieenisen

puhtaita
Poista pinttynyt lika ja hävitä bakteerit ilman kemikaaleja

Philips SteamCleaner Multi puhdistaa pinttyneet tahrat ja rasvan höyryllä. Nauti

hygieenisestä lopputuloksesta käyttämällä pelkkää vesihöyryä, joka tuhoaa jopa

99,9 % bakteereista. Höyrysuutin yltää kaikkiin nurkkiin ja mikrokuitutyyny irrottaa

ja imee lian.

Puhdasta ilman kemikaaleja

Ei puhdistusaineita, ei kemikaalijäämiä

Hygieeninen lopputulos

Höyry tuhoaa jopa 99,9 % bakteereista

Helppokäyttöinen

Kevyt, pieni ja helposti varastoitava

Ilmoittaa, kun laite on käyttövalmis

Sisältää 4 mikrokuitutyynyä

Poistaa pinttyneimmätkin tahrat

Pestävät ja kestävät mikrokuitutyynyt

Puhdistaa vaikeimmatkin tahrat ja rasvan sileiltä pinnoilta vaivattomasti

Yltää puhdistamaan kaikki kolot ja nurkat

Kolmionmuotoinen höyrysuutin kaikkiin kohteisiin

Tarkkuussuutin ahtaiden kulmien puhdistamiseen



Kannettava höyrylaite FC7012/01

Kohokohdat

Puhdasta ilman kemikaaleja

Philips SteamCleaner Multi käyttää vain vettä

eikä jätä jäämiä pinnoille.

Poistaa bakteerit

Nauti hygieenisestä lopputuloksesta. Philips

SteamCleaner Multi tappaa 99,9 %

puhdistettavien pintojen bakteereista pelkällä

vedellä ilman kemikaaleja.

Pestävät mikrokuitutyynyt

Sisältää neljä pestävää ja kestävää

mikrokuitutyynyä. Pehmeä mikrokuitutyyny

irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja likaa hellästi

mutta tehokkaasti. Mikrokuitutyynyt ovat

konepestäviä. Lisäksi ne on helppo asettaa

paikalleen ja irrottaa.

Helppokäyttöinen

SteamCleaner Multi on pienikokoinen, kevyt ja

aina helposti käsillä. Pidempikin siivoushetki

sujuu sillä rasittumatta.

Ilmoittaa, kun laite on käyttövalmis

Merkkivalo palaa valkoisena, kun laite

lämpenee. Kun höyrytoiminto on käyttövalmis,

valo vilkkuu sinisenä. SteamCleaner Multi on

käyttövalmis alle 45 sekunnissa, ja jatkuva

höyryntuotto kestää koko siivouksen ajan.

Erittäin imukykyiset mikrokuitutyynyt

Mikrokuitutyynyt on suunniteltu irrottamaan ja

imemään kaikenlaisen lian ja pölyn

höyrypuhdistettavilta pinnoilta – puhdasta

jälkeä syntyy käden käänteessä.

Puhdistaa pinttyneimmänkin lian

Kuuma höyry hajottaa ja poistaa kaikenlaiset

rasva- ja likatahrat tehokkaasti.

Silittää ketterästi hankalatkin paikat

Puhdista sileät pinnat kolmionmuotoisella

höyrysuuttimella ja mikrokuitutyynyllä. Poistat

lian ja tahrat yhdellä vedolla. Suuttimen

kolmionmuotoisen kärjen ansiosta yllät

helposti myös kulmiin.

Tarkkuussuutin kulmien puhdistamiseen

Tarkkuussuuttimen ainutlaatuisen muodon

ansiosta puhdistat höyryllä myös hankalimmat

alueet, jonne et yllä perinteisillä menetelmillä.

Tällaisia kohteita ovat esimerkiksi

liesituulettimet.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Sähkönsininen

Suorituskyky

Syöttöteho (enintään): 1400 W

Käytettävyys

Johdon pituus: 2,5 m

Paino ja mitat

Tuotteen paino: 0,7 kg

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet:

4 mikrokuitutyynyä

Puhdistaminen: Pestävä mikrokuitutyyny

Höyrysuutin: Tarkkuushöyrysuutin,

Kolmionmuotoinen höyrysuutin

Höyrynhallinta

Kuumenemisaika: <45 s

Höyryn lämpötila, suutin: > 100 °C
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