
 

Vysávací systém s
čistením parou

Steam Plus

 
2 v 1: vysávanie a čistenie parou

Čas zahriatia 30 s

2 mikrovláknové podložky

Všetky tvrdé podlahy

 

FC7020/01

Žiarivo čisté podlahy vďaka pare
Vysávanie a čistenie parou jedným ťahom

Udržiavajte svoju domácnosť žiarivo čistú pomocou nového zariadenia Philips

Steam Plus FC7020. Využite najhygienickejší spôsob čistenia, pretože para zabíja

mikróby aj baktérie. Tento čistič, ktorý v sebe spája vysávanie s čistením parou,

vám ušetrí čas aj námahu.

Hygienicky čisté výsledky

Para zabije až 99,9 % mikróbov a baktérií

1300 W pre silnú paru

Ušetrí vám čas aj námahu

Vysávanie a čistenie parou jedným ťahom

Výnimočne rýchla doba schnutia

100 % nechemické čistenie

Nezanecháva zvyšky na podlahe

Použitie s vodou z vodovodu

2 mikrovláknové podložky sú súčasťou balenia

Umývateľné a trvácne mikrovláknové podložky

Automatické vypínanie

Funkcia čistenia parou sa vypne, keď zariadenie nepoužívate



Vysávací systém s čistením parou FC7020/01

Hlavné prvky

Para zabije mikróby aj baktérie

Dosiahnite najhygienickejšie výsledky čistenia

parou vďaka systému Philips Steam Plus. Tento

systém zabije 99,9 % mikróbov a baktérií.

Dezinfikujte všetky typy tvrdých podláh bez

chemikálií – len pomocou vody.

1300 W pre silnú paru

1300 W výkon poskytne rýchly čas zahriatia.

Systém Steam Plus je pripravený na použitie

za menej než 30 sekúnd. Keď je systém Steam

Plus pripravený na čistenie parou, farba LED

ukazovateľa sa zmení z bielej na modrú.

Vysávanie a čistenie parou jedným ťahom

Dosiahnite hygienické výsledky jedným

ťahom. Kombinovaný spôsob čistenia

systémom Steam Plus šetrí čas aj námahu.

Funkcia vysávania odstráni nečistoty, prach a

rôzne omrvinky, kým funkcia čistenia parou

dezinfikuje podlahu. Jednotlivé funkcie môžete

používať samostatne alebo ich použiť súčasne

a dokonale vyčistiť podlahu jedným ťahom.

Výnimočne rýchla doba schnutia

Zariadenie Philips Steam Plus počas čistenia

šetrí váš čas. Účinne odstráni viditeľné aj

neviditeľné nečistoty a zanechá vašu podlahu

takmer úplne suchú.

100 % nechemické čistenie

Systém SteamPlus pracuje len s vodou. Na

vašej podlahe nezanechá žiadne zvyšky

chemických látok.

Umývateľné mikrovláknové podložky

2 umývateľné a odolné mikrovláknové

podložky sú súčasťou balenia. Mäkký

mikrovláknový materiál jemne uvoľňuje,

nadvihuje a vstrebáva prach a nečistoty, čím

ich odstráni účinne, no zároveň jemne.

Mikrovláknové podložky možno prať v práčke,

jednoducho sa skladajú a nasadzujú.

Automatické pozastavenie činnosti pre vašu

bezpečnosť

Keď si počas čistenia dáte prestávku, systém

Steam Plus automaticky vypne funkciu čistenia

parou, kým je vo vzpriamenej polohe. Vďaka

tomu je zaručená mimoriadna bezpečnosť aj

váš pocit istoty.

Použitie s vodou z vodovodu

Systém SteamPlus je špeciálne navrhnutý na

použitie s vodou z vodovodu. Jeho aktívny filter

proti vodnému kameňu automaticky odstraňuje

vodný kameň z vody. Aktívny filter proti

vodnému kameňu odporúčame vymieňať

aspoň každých 6 mesiacov, aby ste sa mohli

počas celej životnosti zariadenia tešiť z

vynikajúcich výsledkov.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Dizajn

Farba: Hviezdna biela a odolná modrá

Dizajnové prvky

Komora na prach a zásobník na vodu:

Priehľadné

Výkon

Úroveň hlučnosti (Lc IEC): < 75 dB

Príkon (IEC): 1300 W

Funkcia čistenia parou

Čas zahriatia: <30 s

Čas prevádzky (čistenie parou): 20 min

Výkon pary: 20 g/min.

Teplota pary na ústí hubice: >100 °C

Objem zásobníka na vodu: 450 ml

Aktívny filter proti vodnému kameňu: áno

Použiteľnosť

Nastaviteľná teleskopická tyč: 100 – 120 cm

Dĺžka kábla: 6 m

Oddeliteľná zostava tyče: Od tela (pomocou

skrutky)

Pohotovostný režim: Automatické vypnutie

čistenia parou

Odkladanie kábla: Na tyči

Hubicee a príslušenstvo

Pribalené príslušenstvo: 1 držiak na podložky

Čistenie: Umývateľná mikrovláknová podložka,

Rýchlo rotujúca kefa

Hmotnosť a rozmery

Rozmery mikrovláknovej podložky: 27 x 11 cm

Rozmery hubice: 28 x 18 x 4,5 cm

Hmotnosť (kg): < 3 kg
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