
 

Gulvrengjører som
feier og damper

Steam Plus

 
To-i-én: feier og damper

30 sekunders oppvarmingstid

To mikrofiberputer

Alle harde gulv

 

FC7020/01

Hold gulvene skinnende rene med damp
Feier og damper samtidig

Hold hjemmet skinnende rent med den nye Philips Steam Plus FC7020. Gled deg

over de mest hygieniske rengjøringsresultatene ettersom damp dreper bakterier.

Kombinasjonen av feiing og damprengjøring sparer tid og krefter. 83 prosent av

Smartson testpiloter anbefale Philips Steam Plus FC7020.

Hygieniske rengjøringsresultater

Damp dreper opptil 99,9 % av bakteriene

1300 W for kraftig damp

Sparer deg tid og arbeid

Feier og damper samtidig

Ekstra rask tørketid

Rengjøring

Ingen rester på gulvet

Egnet til vann fra springen

To mikrofiberputer følger med

Vaskbare og slitesterke mikrofiberputer

Auto av

Dampfunksjonen stopper når du tar en pause
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Høydepunkter

Damp dreper bakterier

Gled deg over de mest hygieniske

damprengjøringsresultatene med Philips

Steam Plus som dreper opptil 99,9 % av

bakteriene. Rens alle slags harde gulv uten

kjemikalier og bare ved hjelp av vann.

1300 W for kraftig damp

1300 W for rask oppvarmingstid. Steam Plus

kan brukes på under 30 sek. Indikatorlampen

går fra hvitt til blått når Steam Plus er klar til

damping.

Feier og damper samtidig

Oppnå hygienisk resultater på et øyeblikk. Den

samlede utførelsen til Steam Plus sparer deg

både tid og krefter. Feiefunksjonen fjerner skitt,

støv og alle slags smuler, mens

dampfunksjonen rengjør. Du kan bruke hvert

alternativ separat eller kombinere dem for å

rengjøre gulvet samtidig.

Ekstra rask tørketid

Med Philips Steam Plus sparer du tid under

rengjøringen. Steam Plus fjerner synlig og

usynlig skitt og etterlater seg gulvet nesten helt

tørt.

Rengjøring

SteamPlus fungerer med vann. Ikke ha

vaskemidler på gulvet.

Vaskbare mikrofiberputer

To vaskbare og slitesterke mikrofiberputer er

inkludert. Det myke mikrofibermaterialet løsner,

løfter og suger til seg støv og smuss. Fjerner

skitt effektivt og skånsomt. Mikrofiberputene

kan vaskes i vaskemaskin og er enkle å feste

og ta av.

Automatisk avslåing for din sikkerhet

Når du tar en pause under damprengjøringen

med Steam Plus, stopper dampen automatisk i

oppreist stilling. For ekstra sikkerhet og ro i

sjelen.

Egnet til vann fra springen

SteamPlus er spesielt utviklet for å rengjøre

med vann fra springen. Det aktive kalkfilteret

avkalker vannet automatisk. Vi anbefaler at du

bytter ut det aktive kalkfilteret hver 6. måned for

å forhindre kalkavleiringer og få lang levetid.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Utforming

Farge: Stjernehvit og robust blå

Funksjoner

Støvkammer og vannbeholder: Gjennomsiktig

Ytelse

Støynivå (Lc IEC): <75 dB

Inngangseffekt (IEC): 1300 W

Damphåndtering

Oppvarmingstid: <30 sek

Driftstid (damping): 20 min

Dampkapasitet: 20 g/min

Damptemperatur i munnstykket: >100 °C

Vannbeholderstørrelse: 450 ml

Aktivt kalkfilter

Brukervennlighet

Justerbart teleskoprør: 100–120 cm

Ledningslengde: 6 m

Avtakbart skaft: Fra kroppen (med en skrue)

Standbymodus: Automatisk dampavstengning

Ledningsoppbevaring: På skaft

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Én puteholder

Rengjøring: Vaskbar mikrofiberpute, Raskt

roterende børste

Mål og vekt

Mål for mikrofiberpute: 27 x 11 cm

Mål for munnstykke: 28 x 18 x 4,5 cm

Vekt (kg): < 3 kg
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