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Riktigt rena golv med hjälp av ånga
Triangelformat, platt munstycke för det bästa rengöringsresultatet

Gör golven riktigt rena med ånga. SteamCleaner Active tar bort damm och smuts för hygienisk rengöring på alla

hårda golv. Det triangelformade, extra platta munstycket når även de mest svåråtkomliga ställen som hörn eller

längs med socklar.

Hygieniska rengöringsresultat

Ånga löser upp smuts, damm och fläckar

1 300 W för kraftfull ånga och snabb uppvärmning

Ånga dödar upp till 99,9 % av alla bakterier och baciller

100 % kemikaliefri rengöring

100 % kemikaliefri rengöring

Kan användas med kranvatten

Inga rengöringsmedel, inga rester kvar på golvytan

Extra platt munstycke som kommer åt överallt

Platt triangulärt munstycke som kommer åt

Användarvänlig och effektiv

2 mikrofiberkuddar ingår

Självstående

Ångfunktion stängs av automatiskt när du pausar



Golvrengörare med ånga FC7025/01

Funktioner

Ta bort smuts enkelt

Damm och smuts tas enkelt bort med

SteamCleaner Active. Ånga löser upp smutsen

och den lyfts med och fastnar i

mikrofiberkuddarna.

1 300 W för kraftfull ånga

1 300 W för snabb uppvärmning. SteamCleaner

Active är användningsklar på mindre än 30

sekunder. Indikatorlampan växlar från vitt till

blått när Steam Plus är klar att ånga.

Ångan dödar bakterier

Få de mest hygieniska

ångrengöringsresultaten med Philips

SteamCleaner Active. Philips SteamCleaner

Active dödar upp till 99,9 % av alla bakterier

och baciller. Rengör alla hårda golv utan

kemikalier, med bara vatten.

100 % kemikaliefri rengöring

Philips SteamCleaner Active använder bara

vatten. Den lämnar inga kemikalier på golvet.

Kan användas med kranvatten

Philips SteamCleaner Active är utvecklad för

rengöring med vanligt kranvatten och det aktiva

filtret avkalkar vattnet. Byt filtret minst var sjätte

månad för att förhindra förkalkning, så att du får

enastående prestanda under hela produktens

livslängd.

Inga medel behövds

Inga rengöringsmedel, inga rester kvar på

golvytan

Platt triangulärt munstycke

Det triangulära, extra platta munstycket

kommer åt även på svåråtkomliga platser, som

hörn och socklar. De många ångöppningarna

sprider ångan jämnt.

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.

Självstående

Självstående

Automatisk avstängning för din säkerhet

Om du pausar under ångrengöringen stänger

SteamCleaner Active automatiskt av

ångfunktionen i upprätt läge, för extra säkerhet

och sinnesro.
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Specifikationer

Design

Färg: Djupt turkos

Munstycken och tillbehör

Medföljande tillbehör: 2 kuddar och 1

glidinsats för mattor

Rengöring: Tvättbar mikrofiberkudde

Prestanda

Ineffekt (IEC): 1300 W

Ånghantering

Uppvärmningstid: <30 s

Ångtemperatur vid munstycke: >100 °C

Vattentanksstorlek: 450 ml

Aktivt avkalkningsfilter

Användbarhet

Sladdlängd: 6 m

Löstagbart rör: Rör in/rör ut

Standbyläge: Automatisk ångavstängning

Sladdförvaring: På rör

Icke-justerbart rör: 100-120 cm

Vikt och mått

Mikrofiberkuddens mått: 27 x 11 cm

Munstyckets mått: 210 x 230 cm

Vikt (kg): <3 kg
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