
 

Sweep and Steam-
renser

Steam Plus

 
2-i-1: fejer og gør rent med
damp

30 sek. opvarmningstid

2 mikrofiberpuder

Alle hårde gulve

 

FC7020/01

Hold dine gulve skinnende rene med damp

Fej og gør rent med damp i én arbejdsgang

Hold dit hjem skinnende rent med den nye Philips Steam Plus FC7020. Nyd de

mest hygiejniske rengøringsresultater, når dampen dræber bakterierne. Denne

kombinerede enhed til fejning og damprengøring sparer tid og kræfter. 83 procent

af Smartson testpiloter anbefale Philips Steam Plus FC7020.

Hygiejniske rengøringsresultater

Damp dræber op til 99,9 % af bakterier

1300 W giver kraftig dampproduktion

Sparer tid og kræfter

Fej og damprengør på én gang

Ekstra hurtig tørretid

100 % kemikaliefri rengøring

Ingen rester på gulvet

Brug vand fra vandhanen

2 mikrofiberpuder medfølger

Vaskbare og holdbare mikrofiberpuder

Auto-sluk

Dampfunktionen stopper, når du holder pause



Sweep and Steam-renser FC7020/01

Vigtigste nyheder

Damp dræber bakterier

Få de mest hygiejniske

damprengøringsresultater med Philips Steam

Plus. Philips Steam Plus dræber op til 99,9 %

af alle bakterier og mikrober. Rengør alle former

for hårde gulve uden kemikalier, udelukkende

ved hjælp af vand.

1300 W giver kraftig dampproduktion

1300 W giver en hurtig opvarmningstid. Steam

Plus er klar til brug på mindre end 30 sek.

LED-indikatoren skifter fra hvid til blå, når

Steam Plus er klar til at dampe.

Fej og damprengør på én gang

Opnå hygiejniske resulterer med én

bevægelse. Steam Plus dobbelte virkning

sparer dig tid og besvær. Fejefunktionen fjerner

snavs, støv og alle former for krummer, mens

dampfunktionen rengør. Du kan desuden bruge

hver funktion separat, eller kombinere dem og

rense gulvet på én gang.

Ekstra hurtig tørretid

Philips Steam Plus sparer dig tid under

rengøringsprocessen. Selvom Steam Plus

effektivt fjerner både synligt og usynligt snavs,

efterlades gulvet stort set tørt.

100 % kemikaliefri rengøring

Steam Plus anvender udelukkende vand.

Systemet efterlader ikke nogen form for

kemiske rester på gulvet.

Vaskbare mikrofiberpuder

2 vaskbare og holdbare mikrofiberpuder

medfølger. Det bløde mikrofibermateriale

løsner, løfter, og absorberer støv og snavs, så

dette fjernes effektivt og skånsomt.

Mikrofiberpuderne kan vaskes i vaskemaskine

og er nemme at fastgøre og fjerne.

Auto-pause for sikkerhedens skyld

Når du holder pause med rengøringen, stopper

Steam Plus automatisk dampning i lodret

position. Dette giver ekstra sikkerhed og ro i

sindet.

Brug vand fra vandhanen

Steam Plus er særligt udviklet til rengøring ved

hjælp af vand fra hanen. Active Calc-filteret

afkalker vandet automatisk. Vi anbefaler at

udskifte Active Calc-filteret mindst hver 6.

måned for at undgå ophobning af kalk og få

fremragende ydeevne i hele produktets levetid.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Design

Farve: Stjernehvid og solid blå

Designfunktioner

Støvkammer og vandtank: Transparent

Performance

Støjniveau (Lc IEC): <75 dB

Indgangseffekt (IEC): 1300 W

Dampstyring

Opvarmningstid: <30 s

Arbejdstid (dampning): 20 min

Dampkapacitet: 20 g/min

Damptemp. ved mundstykke: > 100 °C

Vandtankens størrelse: 450 ml

Active Calc-filter

Brugervenlighed

Justerbar teleskopstang: 100 - 120 cm

Ledningslængde: 6 m

Samling med aftagelig stang: Fra kroppen

(med en skrue)

Standbytilstand: Automatisk slukning af damp

Ledningsopbevaring: På stang

Mundstykke og tilbehør

Inklusive tilbehør: 1 pudeholder

Rengøring: Vaskbar mikrofiberpude, Hurtigt

roterende børste

Vægt og dimensioner

Mål for mikrofiberpude: 27 x 11 cm

Mål for mundstykke: 28 x 18 x 4,5 cm

Vægt (kg): <3 kg
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