
 

Reiniger voor vegen
en stomen

Steam Plus

 
2-in-1: veegt en stoomt

Opwarmtijd van 30 s

2 microvezelpads

Alle harde vloeren

 

FC7020/01

Houd uw vloeren glanzend schoon met stoom

In één handeling vegen en stomen

Houd uw huis glanzend schoon met de nieuwe Philips Steam Plus FC7020. Geniet

van de meest hygiënische reinigingsresultaten doordat microben en bacteriën met

stoom worden gedood. Deze gecombineerde reiniger voor vegen en stomen

bespaart u tijd en inspanning.

Hygiënisch schoonmaakresultaat

Stoom doodt tot 99,9% van de microben en bacteriën

1300 W voor krachtige stoom

Tijd en werk besparen

In één handeling vegen en stomen

Extra snelle droogtijd

100% reinigen zonder chemische stoffen

Geen resten op uw vloer

Geschikt voor kraanwater

2 microvezelpads meegeleverd

Wasbare en duurzame microvezelpads

Automatische uitschakeling

Stoomfunctie stopt wanneer u pauzeert
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Kenmerken

Stoom doodt microben en bacteriën

Geniet van de meest hygiënisch

stoomreinigingsresultaten met Philips Steam

Plus. Philips Steam Plus doodt tot 99,9% van

de microben en bacteriën. Reinig alle soorten

harde vloeren zonder chemische stoffen en

alleen met gebruik van water.

1300 W voor krachtige stoom

1300 W voor een snelle opwarmtijd. Steam

Plus is in minder dan 30 sec klaar voor

gebruik. Het LED-indicatorlampje gaat van wit

naar blauw als de Steam Plus klaar is om te

stomen.

In één handeling vegen en stomen

Bereik hygiënische resultaten in één stap. De

gecombineerde werking van Steam Plus

bespaart u tijd en moeite. De veegfunctie

verwijdert vuil, stof en alle soorten kruimels,

terwijl de stoomfunctie reinigt. U kunt elke

optie ook afzonderlijk gebruiken of kunt deze

combineren om uw vloer in één handeling

schoon te maken.

Extra snelle droogtijd

De Philips Steam Plus bespaart u

schoonmaaktijd. De Steam Plus verwijdert

zichtbaar en onzichtbaar vuil effectief en laat

uw vloer bovendien bijna droog achter.

100% reinigen zonder chemische stoffen

De SteamPlus werkt met alleen water. Het laat

geen resten van chemicaliën op uw vloer

achter.

Wasbare microvezelpads

2 wasbare en duurzame microvezelpads

worden meegeleverd. Het zachte

microvezelmateriaal maakt op een zachte

manier stof en vuil los, tilt het op en absorbeert

het. Het vuil wordt doeltreffend en zacht

verwijderd. De microvezelpads zijn

machinewasbaar en gemakkelijk te bevestigen

en te verwijderen.

Automatische pauzering voor uw veiligheid

Wanneer u pauzeert tijdens het stoomreinigen

stopt de Steam Plus het stomen automatisch

als hij rechtop staat. Voor extra veiligheid en

gemoedsrust.

Geschikt voor kraanwater

De SteamPlus is speciaal ontwikkeld om

schoon te maken met kraanwater. Het Active

Calc Filter ontkalkt water automatisch. We

raden aan het Actieve Calc Filter ten minste

iedere 6 maanden te vervangen om verkalking

te voorkomen en de gehele levensduur van

geweldige prestaties te genieten.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Sprankelend wit en helder blauw

Kenmerken

Stofbak en waterreservoir: Doorzichtig

Performance

Geluidsniveau (Lc IEC): <75 dB

Ingangsvermogen (IEC): 1300 W

Stoommanagement

Opwarmtijd: <30 s

Gebruikstijd (stomen): 20 min.

Stoomcapaciteit: 20 g/min

Stoomtemp. bij mondstuk: > 100 °C

Afmeting waterreservoir: 450 ml

Active Calc-filter

Bruikbaarheid

Verstelbare telescopische buis: 100 - 120 cm

Snoerlengte: 6 m

Afneembare buis: Van behuizing (met een

schroef)

Stand-bymodus: Automatische

stoomuitschakeling

Opbergvak voor snoer: Op buis

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: 1 padhouder

Schoonmaken: Wasbare microvezelpad, Snel

roterende borstel

Gewicht en afmetingen

Afmetingen microvezelpad: 27x11 cm

Afmetingen mondstuk: 28x18x4,5 cm

Gewicht (kg): < 3 kg
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