
 

Sweep and Steam-
golvrengörare

Steam Plus

 
2-i-1: sopar och ångar

30 sek uppvärmningstid

2 mikrofiberkuddar

Alla hårda golv

 

FC7020/01

Håll golven skinande rena med ånga
Sopa och ånga rent i ett svep

Håll hemmet skinande rent med nya Philips Steam Plus FC7020. Få riktigt

hygieniska städresultat med ångan som dödar bakterier. Du sparar både tid och

ansträngning genom att sopa och ånga i ett svep. 83 procent av Smartson test-

piloter rekommenderar Philips Steam Plus FC7020

Hygieniska rengöringsresultat

Ånga dödar upp till 99,9 % av alla bakterier

1 300 W för kraftfull ånga

Sparar tid och kraft

Sopa och ånga i ett svep

Extra snabb torktid

100 % kemikaliefri rengöring

Inga rester på golvet

Kan användas med kranvatten

2 mikrofiberkuddar ingår

Tvättbara och hållbara mikrofiberkuddar

Autoavstängning

Ångfunktion stängs av automatiskt när du pausar
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Funktioner

Ånga dödar bakterier

Få de mest hygieniska

ångrengöringsresultaten med Philips Steam

Plus. Philips Steam Plus dödar upp till 99,9 %

av alla bakterier. Rengör alla slags hårda golv

utan kemikalier och bara genom att använda

vatten.

1 300 W för kraftfull ånga

1 300 W för snabb uppvärmning. Steam Plus är

användningsklar på mindre än 30 sekunder.

Indikatorlampan växlar från vitt till blått när

Steam Plus är klar att ånga.

Sopa och ånga i ett svep

Uppnå hygieniska resultat i ett enda steg. Den

kombinerade effekten från Steam Plus sparar

dig tid och ansträngning. Den sopande

funktionen tar bort smuts, damm och all slags

smulor medan ångfunktionen rengör sanitärt.

Du kan använda varje funktion enskilt också

eller kan kombinera dem för att rengöra golvet i

ett svep.

Extra snabb torktid

Philips Steam Plus sparar tid under

rengöringsarbetet. Trots att både synligt och

osynligt smuts avlägsnas lämnar den ett

praktiskt taget torrt golv efter sig.

100 % kemikaliefri rengöring

SteamPlus använder bara vatten. Den lämnar

inga kemikalier efter sig på golvet.

Tvättbara mikrofiberkuddar

Två tvättbara och tåliga mikrofiberkuddar ingår.

Det mjuka mikrofibermaterialet löser varsamt,

lyfter upp och absorberar damm och smuts.

Smuts avlägsnas effektivt och varsamt.

Mikrofiberkuddarna är maskintvättbara och

enkel att sätta fast och ta bort.

Automatisk avstängning för din säkerhet

Om du pausar under ångrengöringen stänger

Steam Plus automatiskt av ångfunktionen i

upprätt läge, för extra säkerhet och sinnesro.

Kan användas med kranvatten

SteamPlus har utvecklats speciellt för rengöring

med vanligt kranvatten. Dess aktiva

avkalkningsfilter avkalkar vattnet automatiskt.

Vi råder dig att byta ut det aktiva

avkalkningsfiltret minst var sjätte månad för att

förhindra förkalkning och kunna avnjuta

enastående prestanda under produktens hela

livslängd.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Design

Färg: Stjärnvitt och skarpt blått

Designegenskaper

Dammbehållare och vattentank: Genomskinlig

Prestanda

Ljudnivå (Lc IEC): <75 dB

Ineffekt (IEC): 1300 W

Ånghantering

Uppvärmningstid: <30 s

Körtid (ånga): 20 min

Ångkapacitet: 20 g/min

Ångtemperatur vid munstycke: >100 °C

Vattentanksstorlek: 450 ml

Aktivt avkalkningsfilter

Användbarhet

Justerbart teleskoprör: 100-120 cm

Sladdlängd: 6 m

Löstagbart rör: Från huvuddel (med en skruv)

Standbyläge: Automatisk ångavstängning

Sladdförvaring: På rör

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: 1 kuddhållare

Rengöring: Tvättbar mikrofiberkudde, Snabbt

roterande borste

Vikt och mått

Mikrofiberkuddens mått: 27 x 11 cm

Munstyckets mått: 28 x 18 x 4,5 cm

Vikt (kg): <3 kg
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