
 

Sistema de limpeza
a vapor portátil

SteamCleaner Multi

 
1200 W

4 bases em microfibra

Bocal de precisão

 

FC7012/01

Superfícies sempre limpas higienicamente com vapor
Limpe manchas difíceis e mate bactérias sem químicos

O Philips SteamCleaner Multi limpa manchas difíceis e gordura com vapor. Desfrute de resultados de limpeza

higiénicos utilizando apenas água, o vapor mata até 99,9% das bactérias. O bocal de vapor alcança todos os

cantos e a base em microfibra solta e absorve a sujidade.

Limpeza 100% sem químicos

Não necessita de detergente, não deixa resíduos nas superfícies

Resultados de limpeza higiénicos

O vapor mata até 99,9% dos germes e bactérias

Fácil de usar

Leve, compacto e fácil de arrumar

Indica quando está pronto a usar

Inclui 4 bases em microfibra

Remove até as manchas mais difíceis

Bases em microfibra laváveis e duradouras

Limpe facilmente manchas difíceis e gordura de superfícies lisas

Alcance máximo para limpar todos os cantos

Bocal de vapor triangular para todas as áreas

Bocal de vapor de precisão para cantos estreitos
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Destaques

Limpeza 100% sem químicos

O Philips SteamCleaner Multi utiliza apenas

água, este não deixa qualquer tipo de resíduos

nas suas superfícies.

Elimina germes e bactérias

Desfrute de resultados de limpeza higiénicos

com o Philips SteamCleaner Multi. O

SteamCleaner Multi mata até 99,9% dos

germes e bactérias que se encontram nas

superfícies, sem químicos e utilizando apenas

água.

Bases em microfibra laváveis

Inclui 4 bases em microfibra laváveis e

duradouras. O material em microfibra macio

solta suavemente, levanta e absorve pó e

sujidade. Este remove sujidade de forma suave

e eficaz. As bases em microfibra são laváveis

na máquina de lavar roupa e fáceis de colocar

e retirar.

Fácil de usar

O SteamCleaner Multi é pequeno e compacto,

fácil de arrumar e está sempre à mão. Este é

leve e torna menos cansativas até as sessões

de limpeza mais longas

Indica quando está pronto a usar

A luz indicadora muda para branco quando

está a aquecer e a luz azul fica intermitente

quando o aparelho está pronto para limpar

com vapor. O SteamCleaner Multi está pronto a

usar em menos de 45 seg. fornecendo-lhe um

vapor contínuo ao longo do processo de

limpeza.

Base em microfibra extremamente

absorvente

As bases em microfibra foram concebidas

especialmente para soltar e absorver toda a

sujidade e pó das superfícies enquanto limpa

com vapor, para uma limpeza sem esforço com

um só passo.

Limpa mesmo a sujidade mais difícil

O vapor a altas temperaturas dissolve

facilmente a gordura e a sujidade. O vapor é

conhecido como sendo um método eficaz para

soltar todos os tipos de manchas e sujidade.

Alcance máximo

Limpe superfícies lisas com o bocal de vapor

triangular e a base de microfibra colocada.

Numa só passagem, remove sujidade e

manchas. Graças ao seu formato triangular,

pode limpar superfícies e alcançar os cantos

com a extremidade pontiaguda.

Bocal de precisão para cantos

O bocal de vapor de precisão foi concebido

especialmente com um formato exclusivo para

alcançar aquelas áreas estreitas e difíceis de

alcançar, onde não consegue limpar com

acessórios tradicionais, por exemplo, em

exaustores de ventilação.
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Especificações

Design

Cor: Azul eléctrico

Performance

Potência de entrada (máx): 1400 W

Facilidade de utilização

Comprimento do cabo de alimentação: 2,5 m

Peso e dimensões

Peso do produto: 0,7 kg

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: 4 bases em microfibra

Limpeza: Base em microfibra lavável

Bocal de vapor: Bocal de vapor de precisão,

Bocal de vapor triangular

Gestão do vapor

Tempo de aquecimento: <45 s

Temp. do vapor no bocal: >100 °C
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