
 

Aparat de şters şi
curăţat cu abur

Steam Plus

 
2-in-1: şterge şi curăţă

Timp de încălzire 30 de secunde

2 bureţi din microfibră

Toate suprafeţele dure

 

FC7020/01

Menţine-ţi podelele curate şi strălucitoare cu

abur

Şterge şi curăţă cu abur dintr-o mişcare

Păstrează-ți casa strălucitor de curată cu noul Philips Steam Plus FC7020. Bucură-

te de curăţarea cea mai igienică, întrucât aburul elimină germenii şi bacteriile. Acest

aparat combinat de şters şi de curăţat cu abur îți economiseşte timpul şi eforturile.

Rezultate de curăţare igienice

Aburul omoară până la 99,9% din germeni şi bacterii

1300 W pentru abur puternic

Economie de timp şi efort

Şterge şi curăţă cu abur dintr-o mişcare

Durată de uscare foarte rapidă

Curăţare 100% fără substanţe chimice

Fără reziduuri pe podea

Adecvat pentru apă de la robinet

2 bureţi din microfibră incluşi

Bureţi din microfibră lavabili şi rezistenţi

Oprire automată

Funcţia de curăţare cu abur se opreşte când faceţi pauză
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Repere

Aburul omoară germenii şi bacteriile

Bucură-te de cea mai eficientă curăţare cu

aburi cu Philips Steam Plus. Philips Steam

Plus omoară germenii şi bacteriile. Igienizează

toate tipurile de podele dure fără substanţe

chimice, ci doar cu apă.

1300 W pentru abur puternic

1300 W pentru o durată scurtă de încălzire.

Steam Plus este gata de utilizare în mai puţin

de 30 de secunde. LED-ul indicator îşi

schimbă culoarea de la alb la albastru atunci

când SteamPlus este gata să genereze abur.

Şterge şi curăţă cu abur dintr-o mişcare

Obţine rezultate igienice într-un singur pas.

Acţiunea combinată a aparatului Steam Plus îți

economiseşte timp şi efort. Funcţia de ştergere

elimină murdăria, praful şi toate tipurile de

firimituri, în timp ce funcţia de curăţare cu abur

igienizează. Poţi folosi separat fiecare funcţie

sau le poţi combina pentru a curăţa podeaua

dintr-o singură mişcare.

Durată de uscare foarte rapidă

Philips Steam Plus îți economiseşte timp în

timpul procesului de curăţare. Deşi înlătură

eficient murdăria vizibilă şi pe cea invizibilă,

Steam Plus lasă podeaua practic uscată.

Curăţare 100% fără substanţe chimice

SteamPlus funcţionează numai cu apă. Nu

lasă niciun reziduu chimic pe podea.

Bureţi din microfibră lavabili

Sunt incluşi 2 bureţi din microfibră lavabili şi

rezistenţi. Materialul din microfibră delicată se

lărgeşte, se ridică şi absoarbe praful şi

murdăria. Îndepărtează murdăria eficient şi

uşor. Bureţii din microfibră sunt lavabili şi uşor

de ataşat şi detaşat.

Întrerupere automată pentru siguranţa ta

Când faci pauză în timpul curăţării cu abur,

aparatul Steam Plus se opreşte automat în

poziţie verticală. Pentru un plus de siguranţă şi

linişte.

Adecvat pentru apă de la robinet

Aparatul SteamPlus este creat special pentru a

curăţa utilizând apa de la robinet. Filtru său de

calcar activ decalcifiază automat apa.

Recomandăm schimbarea filtrului de calcar

activ cel puţin o dată la 6 luni pentru a preveni

calcifierea şi a te bucura de performanţe

excepţionale pe întreaga durată de viaţă.

Logo-ul Philips Ecologic

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii focale ecologice Philips – eficienţă

energetică, ambalare, substanţe periculoase,

greutate, reciclare şi casare şi fiabilitate pe

viaţă.
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Specificaţii

Design

Culoare: Alb steluţă şi albastru aprins

Caracteristici de design

Compartiment pentru praf şi rezervor de apă:

Translucid

Performanţă

Nivel de zgomot (Lc IEC): >75 dB

Putere de intrare (IEC): 1300 W

Administrare abur

Durată de încălzire: <30 s

Durată de funcţionare (curăţare cu abur):

20 minut

Capacitate abur: 20 g/min

Temperatură abur la capul de aspirare: >

100 °C

Dimensiune rezervor de apă: 450 ml

Filtru de calcar activ

Comoditate a utilizării

Tijă telescopică reglabilă: 100 - 120 cm

Lungime cablu: 6 m

Asamblare tijă detaşabilă: De la corp (cu o

şurubelniţă)

Modul stand-by: Oprire automată abur

Sistem stocare cablu: Pe tijă

Duze şi accesorii

Accesorii incluse: 1 suport

Curăţarea: Burete lavabil din microfibră, Perie

rotativă rapidă

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni burete din microfibră: 27x11 cm

Dimensiuni cap de aspirare: 28x18x4,5 cm

Greutate (kg): <3 kg
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