Damprenser til gulv
1300 W
Ekstra ﬂadt mundstykke
2 mikroﬁberpuder
FC7025/01

Rengør gulve fuldstændigt med dampkraft
Trekantet, ﬂadt mundstykke for de bedste rengøringsresultater
Rengør gulve fuldstændigt med dampkraft. SteamCleaner Active fjerner støv og snavs, så du opnår hygiejniske
rengøringsresultater på alle hårde gulve. Dens trekantede, ekstra ﬂade mundstykke når endda steder, der er
vanskelige at nå, som f.eks. hjørner eller langs med plinter.
Hygiejniske rengøringsresultater
Damp opløser snavs, støv og pletter
1300 W giver kraftig dampproduktion og hurtig opvarmning
Damp dræber op til 99,9 % af bakterier og mikrober
100 % kemikaliefri rengøring
100 % kemikaliefri rengøring
Brug vand fra vandhanen
Intet behov for rengøringsmiddel og derfor ingen efterladte rester på overﬂader
Ekstra ﬂadt mundstykke, der kan nå overalt
Fladt, trekantet mundstykke giver den bedste rækkevidde
Brugervenlig og behagelig
2 mikroﬁberpuder medfølger
Kan stå selv
Dampfunktionen stopper, når du holder pause
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Vigtigste nyheder
Fjern snavs helt let
Støv og snavs fjernes let af SteamCleaner Activ,
da dampen opløses, og mikroﬁberpuden løfter
og fanger støvet.

100 % kemikaliefri rengøring

Fladt, trekantet mundstykke

SteamCleaner Active anvender udelukkende
vand. Systemet efterlader ikke nogen form for
kemiske rester på gulvet.

Det trekantede, ekstra ﬂade mundstykke når
endda steder, der er vanskelige at nå, f.eks. i
hjørner eller langs sokler. Flere damphuller
spreder dampen jævnt.

1300 W giver kraftig dampproduktion

Brug vand fra vandhanen
1300 W giver en hurtig opvarmningstid.
SteamCleaner Active er klar til brug på mindre
end 30 sek. LED-indikatoren skifter fra hvid til
blå, når Steam Plus er klar til at dampe.

Vaskbare mikroﬁberpuder

Damp dræber bakterier og mikrober

Få de mest hygiejniske
damprengøringsresultater med Philips
SteamCleaner Active. Philips SteamCleaner
Active dræber op til 99,9 % bakterier og
mikrober. Rengør alle former for hårde gulve
uden kemikalier, udelukkende ved hjælp af
vand.

SteamCleaner Active er særligt udviklet til
rengøring ved hjælp af vand fra hanen. Active
Calc-ﬁlteret afkalker vandet automatisk. Vi
anbefaler at udskifte Active Calc-ﬁlteret mindst
hver 6. måned for at undgå ophobning af kalk
og få fremragende ydeevne i hele produktets
levetid.
Intet behov for rengøringsmiddel

2 vaskbare og holdbare mikroﬁberpuder
medfølger. Det bløde mikroﬁbermateriale
løsner, løfter, og absorberer støv og snavs, så
dette fjernes eﬀektivt og skånsomt.
Mikroﬁberpuderne kan vaskes i vaskemaskine
og er nemme at fastgøre og fjerne.
Kan stå selv
Kan stå selv
Auto-sluk for sikkerhedens skyld

Intet behov for rengøringsmiddel og derfor
ingen efterladte rester på overﬂader
Når du holder pause med rengøringen, stopper
SteamCleaner Active automatisk dampning i
lodret position. Dette giver ekstra sikkerhed og
ro i sindet.
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Speciﬁkationer
Design
Farve: Dyb turkis
Mundstykke og tilbehør
Inklusive tilbehør: 2 puder og 1 tæppeglider
Rengøring: Vaskbar mikroﬁberpude

Dampstyring
Opvarmningstid: <30 s
Damptemp. ved mundstykke: > 100 °C
Vandtankens størrelse: 450 ml
Active Calc-ﬁlter
Brugervenlighed
Ledningslængde: 6 m
Samling med aftagelig stang: Med stang
monteret/med stang taget ud

Performance
Indgangseﬀekt (IEC): 1300 W

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Udgivelsesdato
2019‑03‑14
Version: 9.0.1

Speciﬁkationerne kan ændres uden
varsel. Varemærker tilhører
Koninklijke Philips N.V. eller deres
respektive ejere.

EAN: 08 71010 36647 96

www.philips.com

Standbytilstand: Automatisk slukning af damp
Ledningsopbevaring: På stang
Ikke-justerbar stang: 100 - 120 cm
Vægt og dimensioner
Mål for mikroﬁberpude: 27 x 11 cm
Mål for mundstykke: 210 x 230 cm
Vægt (kg): <3 kg

