
Уред за почистване на

подове с пара

 
1500 W

Допълнителен плосък накрайник

3 подложки от микрофибър

Регулируема пара

 
FC7028/01

Действително чисти подове със силата на парата
Триъгълен, плосък накрайник за най-добри резултати при почистване

Наистина чисти подове със силата на парата. SteamCleaner Active премахва праха и замърсяванията за хигиенични резултати

от почистването върху всички твърди подови настилки. Триъгълният му допълнителен плосък накрайник достига дори

труднодостъпните места, като ъгли или по дължината на кантове.

Хигиенична чистота

Парата разтваря замърсявания, прах и петна

1500 W за мощна пара и бързо загряване

Парата убива до 99,9% от микробите и бактериите

Без никакви химикали

Без никакви химикали

Подходяща за чешмяна вода

Без необходимост от препарат, без остатъци по повърхностите

Регулируема пара за всички подови настилки

Подходящо количество пара за различни подови настилки

За всички подови настилки*

Лесна употреба и ефективност

Приложени 3 подложки от микрофибър

Стоящ самостоятелно

Парата спира, когато спрете за почивка
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Акценти

Лесно премахване на замърсяванията

Прахът и замърсяванията се премахват лесно със

SteamCleaner Active, тъй като парата разтваря, а

подложките от микрофибър повдигат и улавят

замърсяванията.

1500 W за силна пара

1500 W за бързо загряване. SteamCleaner Active е

готов за използване след по-малко от 30 секунди.

Светодиодният индикатор ще светне от бяло в

синьо, когато уредът Steam Plus е готов за

почистване с пара.

Парата унищожава бактериите и микробите

Наслаждавайте се на най-хигиеничните резултати от

почистването с пара с Philips SteamCleaner Active.

Philips SteamCleaner Active убива до 99,9% от

микробите и бактериите. Почистете всички подове

без химикали, използвайки само вода.

Без никакви химикали

SteamCleaner Active работи само с вода. И не оставя

никакви следи от химикали по пода.

Подходяща за чешмяна вода

SteamCleaner Active е специално разработен да

почиства с вода от чешмата. Филтърът Active Calc

автоматично декалцира водата. Препоръчваме ви да

го сменяте поне през 6 месеца, за да предотвратите

калциране и да се наслаждавате на чудесна

производителност за целия срок на експлоатация.

Без необходимост от препарат

Без необходимост от препарат, без остатъци по

повърхностите

Регулируеми настройки за пара

С регулируемата настройка за пара SteamCleaner

Active винаги освобождава подходящото количество

пара за идеално почистване, за всички изолирани

подове, включително дървени и ламинат.

За всички подови настилки*

За всички подови настилки*

Перящи се подложки от микрофибър

Към уреда са приложени 3 перящи се и издръжливи

подложки от микрофибър. Мекият микрофибърен

материал внимателно освобождава, отделя от

повърхността и абсорбира праха и замърсяванията,

като осигурява ефикасно и внимателно почистване.

Подложките могат да се перат в перална машина и са

лесни за поставяне и сваляне.

Стоящ самостоятелно

Стоящ самостоятелно

Автоматично изключване за вашата сигурност

Когато спрете за почивка, докато почиствате с пара,

SteamCleaner Active автоматично спира да подава

пара в изправено положение. За допълнителна

безопасност и за ваше спокойствие.
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Спецификации

Дизайн

Цвят: Бляскаво синьо

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: 3 подложки и 1 приставка за

плъзгане по килим

Почистване: Миеща се микрофибърна подложка

Представяне

Консумирана мощност (макс.): 1500 W

Входна мощност (IEC): 1500 W

Контрол на парата

Време за загряване: <30 сек.

Време за работа (с пара): 15 до 25 Мин.

Количество пара: 13 до 25 г/мин

Темп. на парата в накрайника: >100 °C

Размер на водния резервоар: 450 мл

Филтър против накип

Употреба

Дължина на кабела: 6 м

Сглобяване на подвижния прът: Вмъкване/

Изваждане

Режим готовност: Изкл. на автоматичното

пароподаване

Прибиране на кабела: На корпуса

Тегло и размери

Размери на микрофибърната подложка: 27 x 11 см

Размери на накрайника: 210 x 230 см

Тегло (кг): <3 кг

* За всички видове твърди подови настилки, включително изолирани

дървени подове. При лакирани дървени подове преди употреба

първо изпробвайте върху част, която не е на видно място. Не

използвайте върху смазани дървени подове
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