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Superschone vloeren dankzij de kracht van stoom
Driehoekig, plat mondstuk voor de beste schoonmaakresultaten

Echt schone vloeren met de kracht van stoom. SteamCleaner Active verwijdert stof en vuil voor hygiënische

reinigingsresultaten op alle harde vloeren. Het driehoekige, extra platte mondstuk bereikt zelfs moeilijk

bereikbare plekken zoals hoeken of langs plinten.

Hygiënisch schoonmaakresultaat

Stoom lost vuil, stof en vlekken op

1500 W voor krachtige stoom en snel opwarmen

Stoom doodt tot 99,9% van de bacteriën en microben

100% reinigen zonder chemische stoffen

100% reinigen zonder chemische stoffen

Geschikt voor kraanwater

Geen reinigingsmiddel nodig, laat geen resten achter

Aanpasbare stoomfunctie voor alle vloeren

De juiste hoeveelheid stoom voor verschillende vloeren

Voor alle vloeren*

Eenvoudig en efficiënt in het gebruik

3 microvezelpads meegeleverd

Parkeerstand

Stoomfunctie stopt wanneer u pauzeert



Stoomreiniger FC7028/01

Kenmerken

Verwijder moeiteloos stof

Stof en vuil wordt gemakkelijk verwijderd door

SteamCleaner Active omdat de stoom vuil

oplost en de microvezelpad vuil optilt en vangt.

1500 W voor krachtige stoom

1500 W voor een snelle opwarmtijd.

SteamCleaner Active is in minder dan 30 sec

klaar voor gebruik. Het LED-indicatorlampje

gaat van wit naar blauw als de Steam Plus

klaar is om te stomen.

Stoom doodt bacteriën en microben

Geniet van de meest hygiënisch

stoomreinigingsresultaten met Philips

SteamCleaner Active. Philips SteamCleaner

Active doodt tot 99,9% van de microben en

bacteriën. Reinig alle vloeren zonder

chemische stoffen en alleen met gebruik van

water.

100% reinigen zonder chemische stoffen

SteamCleaner Active werkt met alleen water.

Het laat geen resten van chemicaliën op uw

vloer achter.

Geschikt voor kraanwater

SteamCleaner Active is speciaal ontwikkeld om

schoon te maken met kraanwater. Het Active

Calc Filter ontkalkt water automatisch. We

raden aan het Actieve Calc Filter ten minste

iedere 6 maanden te vervangen om verkalking

te voorkomen en de gehele levensduur van

geweldige prestaties te genieten.

Geen reinigingsmiddel nodig

Geen reinigingsmiddel nodig, laat geen resten

achter

Aanpasbare stoominstellingen

Dankzij de verstelbare stoomstand geeft de

SteamCleaner Active altijd de juiste

hoeveelheid stoom voor perfecte reiniging van

alle behandelde vloeren, inclusief hardhout en

laminaat.

Voor alle vloeren*

Voor alle vloeren*

Wasbare microvezelpads

3 wasbare en duurzame microvezelpads

worden meegeleverd. Het zachte

microvezelmateriaal maakt op een zachte

manier stof en vuil los, tilt het op en absorbeert

het. Het vuil wordt doeltreffend en zacht

verwijderd. De microvezelpads zijn

machinewasbaar en gemakkelijk te bevestigen

en te verwijderen.

Parkeerstand

Parkeerstand

Veilige automatische uitschakeling

Wanneer u pauzeert tijdens het stoomreinigen

stopt de SteamCleaner Active het stomen

automatisch als hij rechtop staat. Voor extra

veiligheid en gemoedsrust.
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Specificaties

Ontwerp

Kleur: Sparkle Blue

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: 3 pads en 1

stoomreiniger voor tapijt

Schoonmaken: Wasbare microvezelpad

Performance

Ingangsvermogen (max.): 1500 W

Ingangsvermogen (IEC): 1500 W

Stoommanagement

Opwarmtijd: <30 s

Gebruikstijd (stomen): 15 tot 25 min.

Stoomcapaciteit: 13 tot 25 g/min

Stoomtemp. bij mondstuk: > 100 °C

Afmeting waterreservoir: 450 ml

Active Calc-filter

Bruikbaarheid

Snoerlengte: 6 m

Afneembare buis: Met buis / zonder buis

Stand-bymodus: Automatische

stoomuitschakeling

Opbergvak voor snoer: Op buis

Gewicht en afmetingen

Afmetingen microvezelpad: 27x11 cm

Afmetingen mondstuk: 210 x 230 cm

Gewicht (kg): < 3 kg

* Voor alle harde vloeren, waaronder behandelde houten

vloeren. Probeer bij gelakte houten vloeren het

apparaat eerst op een niet-zichtbare plaats. Gebruik

het apparaat niet op geoliede houten vloeren
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