
Gulvrengjører med
damp

 
1300 W

Ekstra flatt munnstykke

To mikrofiberputer

 
FC7025/01

Virkelig rene gulv med dampkraft
Trekantformet, flatt munnstykke for den beste rengjøringen

Virkelig rene gulv med dampkraft. SteamCleaner Active fjerner støv og smuss for hygienisk rengjøring på alle

harde gulv. Det trekantformede og svært flate munnstykket når steder som er vanskelige å nå, som i hjørner eller

ved siden av sokler.

Hygieniske rengjøringsresultater

Damp oppløser skitt, støv og flekker

1300 W for kraftig damp og rask oppvarming

Damp dreper opptil 99,9 % av basiller og bakterier

Rengjøring

Rengjøring

Egnet til vann fra springen

Vaskemidler ikke nødvendig, ingen rester på gulvet

Svært flatt munnstykke som når overalt

Flatt, trekantformet munnstykke for å nå best mulig

Enkel å bruke og effektiv

To mikrofiberputer følger med

Står av seg selv

Dampfunksjonen stopper når du tar en pause



Gulvrengjører med damp FC7025/01

Høydepunkter

Fjern skitt enkelt

Støv og skitt fjernes enkelt med SteamCleaner

Active da dampen oppløser og mikrofiberputen

løfter opp og fanger skitt.

1300 W for kraftig damp

1300 W for rask oppvarmingstid. SteamCleaner

Active kan brukes på under 30 sek.

Indikatorlampen går fra hvitt til blått når Steam

Plus er klar til damping.

Damp dreper bakterier og basiller

Gled deg over de mest hygieniske

damprengjøringsresultatene med Philips

SteamCleaner Active. Philips SteamCleaner

Active dreper opptil 99,9 % av basiller og

bakterier. Rens alle gulv uten kjemikalier, og

bare ved hjelp av vann.

Rengjøring

SteamCleaner Active fungerer kun med vann.

Den etterlater ikke vaskemidler på gulvet.

Egnet til vann fra springen

SteamCleaner Active er spesielt utviklet for å

rengjøre med vann fra springen. Active Calc-

filteret avkalker vannet automatisk. Vi anbefaler

at du bytter ut Active Calc-filteret hver

sjette måned for å forhindre kalkavleiringer og

få gleden av lang levetid.

Vaskemidler ikke nødvendig

Vaskemidler ikke nødvendig, ingen rester på

gulvet

Flatt, trekantformet munnstykke

Det trekantformede og ekstra flate munnstykket

når steder som er vanskelige å nå, som i

hjørner eller ved siden av sokler. Mange hull

gjør at dampen spres jevnt.

Vaskbare mikrofiberputer

To vaskbare og slitesterke mikrofiberputer er

inkludert. Det myke mikrofibermaterialet løsner,

løfter og suger til seg støv og smuss. Fjerner

skitt effektivt og skånsomt. Mikrofiberputene

kan vaskes i vaskemaskin og er enkle å feste

og ta av.

Står av seg selv

Står av seg selv

Automatisk avslåing for din sikkerhet

Når du tar en pause under damprengjøringen

medSteamCleaner Active, stopper dampen

automatisk i oppreist stilling. For ekstra

sikkerhet og ro i sjelen.
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Spesifikasjoner

Utforming

Farge: Dyp turkis

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: To puter og

én teppeglider

Rengjøring: Vaskbar mikrofiberpute

Ytelse

Inngangseffekt (IEC): 1300 W

Damphåndtering

Oppvarmingstid: <30 sek

Damptemperatur i munnstykket: >100 °C

Vannbeholderstørrelse: 450 ml

Aktivt kalkfilter

Brukervennlighet

Ledningslengde: 6 m

Avtakbart skaft: Skaft inn / skaft ut

Standbymodus: Automatisk dampavstengning

Ledningsoppbevaring: På skaft

Ikke-justerbart skaft: 100–120 cm

Mål og vekt

Mål for mikrofiberpute: 27 x 11 cm

Mål for munnstykke: 210 x 230 cm

Vekt (kg): < 3 kg
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