
 

Sweep and Steam -
höyrypuhdistin

Steam Plus

 
2-in-1: lakaise ja pese höyryllä

Lämpenee 30 sekunnissa

2 mikrokuitutyynyä

Kaikki kovat lattiapinnat

 

FC7020/01

Loistavan puhtaat lattiat höyryllä
Lakaise ja pese höyryllä yhdellä vedolla

Pidä kotisi kiiltävän puhtaana uuden Philips Steam Plus FC7020 -

höyrypuhdistimen avulla. Höyry tappaa bakteerit, joten voit nauttia erittäin

hygieenisestä lopputuloksesta. Yhdistetty lakaisin ja höyrypuhdistin säästävät

sekä aikaa että vaivaa. 83 prosenttia Smartson testi lentäjien suositella Philips

Steam Plus FC7020.

Hygieeninen lopputulos

Höyry tuhoaa jopa 99,9 % bakteereista

Höyryteho 1300 W

Säästää aikaa ja vaivaa

Lakaise ja pese höyryllä yhdellä vedolla

Kuivuu erittäin nopeasti

Puhdasta ilman kemikaaleja

Ei pesuainejäämiä lattioilla

Voit käyttää vesijohtovettä

Sisältää 2 mikrokuitutyynyä

Pestävät ja kestävät mikrokuitutyynyt

Automaattinen virrankatkaisu

Höyry lakkaa, kun keskeytät pesun
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Kohokohdat

Höyry tappaa bakteereja

Nauti erittäin hygieenisestä lopputuloksesta.

Philips Steam Plus -höyrypuhdistin tappaa

jopa 99,9 % bakteereista ja puhdistaa

kaikentyyppiset kovat lattiapinnat pelkällä

vedellä ilman kemikaaleja.

Höyryteho 1300 W

1300 W:lla nopea kuumenemisaika. Steam

Plus -höyrypuhdistin on valmis alle 30

sekunnissa. LED-merkkivalo muuttuu

valkoisesta siniseksi, kun puhdistin on

käyttövalmis.

Lakaise ja pese höyryllä yhdellä vedolla

Hygieeninen lopputulos vain yhdellä vedolla.

Steam Plus -höyrypuhdistimen kaksi toimintoa

säästävät aikaa ja vaivaa. Lakaisutoiminto

poistaa likaa, pölyä ja muruja samalla, kun

höyrypesu puhdistaa. Voit käyttää toimintoja

yksitellen tai yhdessä ja saat hetkessä puhtaat

lattiat.

Kuivuu erittäin nopeasti

Philipsin Steam Plus -höyrypuhdistin säästää

siivousaikaa. Laite poistaa tehokkaasti

näkyvän ja näkymättömän lian sekä jättää

lattiat kuiviksi.

Puhdasta ilman kemikaaleja

Steam Plus -höyrypuhdistin toimii pelkällä

vedellä, joten se ei jätä lattialle

kemikaalijäämiä.

Pestävät mikrokuitutyynyt

Sisältää kaksi 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.

Automaattinen keskeytys lisää turvallisuutta

Steam Plus -höyrypuhdistin lopettaa

höyryttämisen automaattisesti, kun keskeytät

pesun ja asetat puhdistimen pystyasentoon.

Tämä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

Voit käyttää vesijohtovettä

Steam Plus -höyrypuhdistin on kehitetty

erityisesti käytettäväksi hanavedellä. Sen

Active Calc -kalkinpoistosuodatin puhdistaa

veden automaattisesti. Vaihda Active Calc -

suodatin vähintään puolen vuoden välein. Näin

vältät kalkkeutumisen ja laitteen pesutulos

säilyy laadukkaana.

Philipsin vihreä logo

Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää

kustannuksia, energiankulutusta ja

hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden

ympäristöystävällisyyttä on parannettu

merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin

vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:

energiansäästö, pakkausmateriaalit,

ympäristölle vaaralliset aineet, paino, kierrätys

ja hävittäminen sekä käyttöiän kestävä

luotettavuus.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Valkoinen ja sininen

Muotoiluominaisuudet

Pöly- ja vesisäiliö: Läpinäkyvä

Suorituskyky

Käyntiääni (Lc IEC): <75 dB

Tuloteho (IEC): 1300 W

Höyrynhallinta

Kuumenemisaika: <30 s

Käyttöaika (höyrytys): 20 min

Höyrytysteho: 20 g/min

Höyryn lämpötila, suutin: > 100 °C

Vesisäiliön tilavuus: 450 ml

Active Calc -kalkinpoistosuodatin

Käytettävyys

Säädettävä teleskooppivarsi: 100–120 cm

Johdon pituus: 6 m

Irrotettava ja koottava varsi: Kestävä runko

(ruuvattu)

Valmiustila: Automaattinen höyrynkatkaisu

Johdon säilytys: Varressa

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: 1 tyynyteline

Puhdistaminen: Pestävä mikrokuitutyyny,

Nopeasti pyörivä harja

Paino ja mitat

Mikrokuitutyynyn mitat: 27 x 11 cm

Suuttimen mitat: 28 x 18 x 4,5 cm

Paino (kg): <3 kg
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