
 

Уред за почистване на

подове с пара

Steam Plus

  2 в 1: измита и почиства с пара

30 сек. време за загряване

2 подложки от микрофибър

Всички твърди подови настилки

 

FC7020/01

Блестящи от чистота подове, благодарение на парата

Събиране на праха и почистване с пара – с едно минаване

Поддържайте дома си блестящ от чистота с новия уред Philips Steam Plus FC7020. Радвайте

се на най-хигиеничната чистота, тъй като парата убива микробите и бактериите. Този

комбиниран уред за почистване на пода и почистване с пара ви спестява време и усилия.

Хигиенична чистота

Парата убива до 99,9% от микробите и бактериите

1300 W за силна пара

Спестява ви време и усилия

Едновременно събира праха и почиства с пара

Свръхбързо сушене

Без никакви химикали

Без следи по пода

Подходяща за чешмяна вода

Приложени 2 подложки от микрофибър

Перящи се и издръжливи подложки от микрофибър

Автоматично изключване

Парата спира, когато спрете за почивка
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Акценти

Парата убива микробите и бактериите

Радвайте се на най-хигиеничното почистване с пара -

с Philips Steam Plus. Philips Steam Plus убива до 99.9%

от микробите и бактериите. И дезинфекцира твърди

подове от всякакъв вид без химикали, само с вода.

1300 W за силна пара

1300 W за бързо загряване. Steam Plus е готов за

използване след по-малко от 30 секунди.

Светодиодният индикатор ще светне от бяло в

синьо, когато уредът Steam Plus е готов за

почистване с пара.

Едновременно събира праха и почиства с пара

Получавате хигиенична чистота само с едно

минаване. Комбинираното действие на Steam Plus ви

спестява време и усилия. Уредът почиства от пода

замърсяванията, праха и всякакви видове отпадъци, а

парата дезинфекцира. Можете да използвате всяка

от тези две функции поотделно или да ги съчетаете,

за да почистите пода с едно минаване.

Свръхбързо сушене

Philips Steam Plus ви спестява време, когато

почиствате. Въпреки че премахва ефикасно видимите

и невидимите замърсявания, Steam Plus оставя

подовете практически сухи.

Без никакви химикали

SteamPlus работи само с вода. И не оставя никакви

следи от химикали по пода.

Перящи се подложки от микрофибър

Към уреда са приложени 2 перящи се и издръжливи

подложки от микрофибър. Мекият микрофибърен

материал внимателно освобождава, отделя от

повърхността и абсорбира праха и замърсяванията,

като осигурява ефикасно и внимателно почистване.

Подложките могат да се перат в перална машина и са

лесни за поставяне и сваляне.

Автоматична пауза за вашата сигурност

Когато спрете за почивка, докато почиствате с пара,

Steam Plus автоматично спира да подава пара в

изправено положение. За допълнителна безопасност

и за ваше спокойствие.

Подходяща за чешмяна вода

SteamPlus е специално разработена да почиства с

вода от чешмата. Филтърът ѝ Active Calc

автоматично декалцира водата. Препоръчваме ви да

го сменяте поне през 6 месеца, за да предотвратите

калциране и да се наслаждавате на чудесна

производителност цял живот.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Дизайн

Цвят: Звездно бяло и синьо

Компоненти на конструкцията

Отделение за смет и воден резервоар:

Полупрозрачен

Представяне

Ниво на шума (Lc IEC): <75 dB

Входна мощност (IEC): 1300 W

Контрол на парата

Време за загряване: <30 сек.

Време за работа (с пара): 20 Мин.

Количество пара: 20 г/мин

Темп. на парата в накрайника: >100 °C

Размер на водния резервоар: 450 мл

Филтър против накип

Използваемост

Регулируем телескопичен прът: 100 - 120 см

Дължина на кабела: 6 м

Сглобяване на подвижния прът: От корпуса (с

отвертка)

Режим готовност: Изкл. на автоматичното

Режим готовност: Изкл. на автоматичното

пароподаване

Прибиране на кабела: На корпуса

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: 1 държач за микрофибърна

подложка

Почистване: Миеща се микрофибърна подложка,

Бързовъртяща се четка

Тегло и размери

Размери на микрофибърната подложка: 27 x 11 см

Размери на накрайника: 28 x 18 x 4,5 см

Тегло (кг): <3 кг
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