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Erittäin litteä suutin

2 mikrokuitutyynyä
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Puhdista lattiat tehokkaasti höyryllä
Kolmionmallinen, litteä suutin tehostaa puhdistusta

Puhdista lattiat tehokkaasti höyryllä. SteamCleaner Active poistaa pölyä ja likaa ja syväpuhdistaa kaikki kovat

lattiapinnat. Sen kolmionmallinen, erittäin litteä suutin yltää myös hankaliin paikkoihin, kuten nurkkiin ja

jalkalistoihin.

Hygieeninen lopputulos

Höyry poistaa lian, pölyn ja tahrat

1 300 W:lla tehokas höyry ja nopea kuumenemisaika

Höyry tuhoaa jopa 99,9 % bakteereista

Puhdasta ilman kemikaaleja

Puhdasta ilman kemikaaleja

Voit käyttää vesijohtovettä

Ei puhdistusaineita, ei kemikaalijäämiä

Erittäin litteä suutin yltää hankaliin paikkoihin

Litteä kolmionmallinen suutin yltää hankaliinkin paikkoihin

Tehokas ja helppokäyttöinen

Sisältää 2 mikrokuitutyynyä

Pysyy pystyssä

Höyry lakkaa, kun keskeytät pesun
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Kohokohdat

Poistaa lian vaivattomasti

SteamCleaner Active puhdistaa tehokkaasti:

höyry liuottaa lian ja mikrokuitutyyny kerää

sen.

Höyryteho 1300 W

1 300 W:lla nopea kuumenemisaika.

SteamCleaner Active -höyrypuhdistin on

valmis alle 30 sekunnissa. LED-merkkivalo

muuttuu valkoisesta siniseksi, kun puhdistin on

käyttövalmis.

Höyry tappaa bakteereja

Nauti erittäin hygieenisestä lopputuloksesta.

Philips SteamCleaner Active -höyrypuhdistin

tappaa 99,9 % bakteereista ja puhdistaa

kaikentyyppiset lattiat pelkällä vedellä ilman

kemikaaleja.

Puhdasta ilman kemikaaleja

SteamCleaner Active -höyrypuhdistin toimii

pelkällä vedellä, joten se ei jätä lattialle

kemikaalijäämiä.

Voit käyttää vesijohtovettä

SteamCleaner Active -höyrypuhdistin on

kehitetty käytettäväksi hanavedellä. Sen Active

Calc -kalkinpoistosuodatin puhdistaa veden

automaattisesti. Vaihda Active Calc -suodatin

vähintään puolen vuoden välein. Näin vältät

kalkkeutumisen ja laitteen pesutulos säilyy

laadukkaana.

Ei puhdistusaineita

Ei puhdistusaineita, ei kemikaalijäämiä

Litteä kolmionmallinen suutin

Erittäin litteä kolmionmallinen suutin yltää

myös hankaliin paikkoihin, kuten nurkkiin ja

jalkalistoihin. Höyry jakaantuu tasaisesti

useiden höyryaukkojen ansiosta.

Pestävät mikrokuitutyynyt

Sisältää kaksi pestävää ja kestävää

mikrokuitutyynyä. Pehmeä mikrokuitutyyny

irrottaa, nostaa ja imee pölyä ja likaa hellästi

mutta tehokkaasti. Mikrokuitutyynyt ovat

konepestäviä. Lisäksi ne on helppo asettaa

paikalleen ja irrottaa.

Pysyy pystyssä

Pysyy pystyssä

Automaattinen virrankatkaisu lisää

turvallisuutta

SteamCleaner Active -höyrypuhdistin lopettaa

höyryttämisen automaattisesti, kun keskeytät

pesun ja asetat puhdistimen pystyasentoon.

Tämä lisää turvallisuutta ja käyttömukavuutta.
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Tekniset tiedot

Muotoilu

Väri: Syvä turkoosi

Suuttimet ja lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: 2 tyynyä ja 1

mattosuutin

Puhdistaminen: Pestävä mikrokuitutyyny

Suorituskyky

Tuloteho (IEC): 1300 W

Höyrynhallinta

Kuumenemisaika: <30 s

Höyryn lämpötila, suutin: > 100 °C

Vesisäiliön tilavuus: 450 ml

Active Calc -kalkinpoistosuodatin

Käytettävyys

Johdon pituus: 6 m

Irrotettava ja koottava varsi: Helppo kiinnittää

ja irrottaa

Valmiustila: Automaattinen höyrynkatkaisu

Johdon säilytys: Varressa

Kiinteä varsi: 100–120 cm

Paino ja mitat

Mikrokuitutyynyn mitat: 27 x 11 cm

Suuttimen mitat: 210 x 230 cm

Paino (kg): <3 kg
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