
Aparat de curăţat cu
abur

 
1500 W

Duză extra-plată

3 bureţi din microfibră

Abur reglabil

 
FC7028/01

Podele cu adevărat curate cu puterea aburului
Duză triunghiulară plată pentru cele mai bune rezultate de curăţare

Podele cu adevărat curate cu puterea aburului. SteamCleaner Active îndepărtează praful şi murdăria şi oferă

rezultate de curăţare igienice pe toate suprafeţele dure. Capul său de aspirare triunghiular extra plat ajunge şi în

cele mai dificile locuri, precum colţuri sau de-a lungul plintelor.

Rezultate de curăţare igienice

Aburul dizolvă murdăria, praful şi petele

1500 W pentru abur puternic şi încălzire rapidă

Aburul omoară până la 99,9% din bacterii şi germeni

Curăţare 100% fără substanţe chimice

Curăţare 100% fără substanţe chimice

Adecvat pentru apă de la robinet

Nu sunt necesari detergenţi, nu rămân reziduuri pe suprafeţe

Abur reglabil pentru toate podelele

Cantitatea corespunzătoare de abur pentru diferite podele

Pentru toate podelele*

Uşor de utilizat şi eficient

3 bureţi din microfibră incluşi

Poziţie de depozitare independentă

Funcţia de curăţare cu abur se opreşte când faceţi pauză
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Repere

Îndepărtează murdăria cu uşurinţă

Praful şi murdăria sunt îndepărtate cu uşurinţă

de SteamCleaner Active deoarece aburul

dizolvă, iar buretele din microfibră ridică şi

captează murdăria.

1500 W pentru abur puternic

1500 W pentru o durată scurtă de încălzire.

SteamCleaner Active este gata de utilizare în

mai puţin de 30 de secunde. LED-ul indicator

îşi schimbă culoarea de la alb la albastru

atunci când Steam Plus este gata să genereze

abur.

Aburul omoară bacterii şi germeni

Bucură-te de cea mai eficientă curăţare cu

aburi cu Philips SteamCleaner Active. Philips

SteamCleaner Active omoară până la 99,9%

din bacterii şi germeni. Igienizează toate

tipurile de podele fără substanţe chimice, ci

doar cu apă.

Curăţare 100% fără substanţe chimice

SteamCleaner Active funcţionează numai cu

apă. Nu lasă niciun reziduu chimic pe podea.

Adecvat pentru apă de la robinet

SteamCleaner Active este creat special pentru

a curăţa utilizând apa de la robinet. Filtrul său

de calcar activ decalcifiază automat apa.

Recomandăm schimbarea filtrului de calcar

activ cel puţin o dată la 6 luni pentru a preveni

calcifierea şi a te bucura de performanţe

excepţionale pe întreaga durată de viaţă.

Nu sunt necesari detergenţi

Nu sunt necesari detergenţi, nu rămân

reziduuri pe suprafeţe

Setări reglabile pentru abur

Cu ajutorul setării reglabile a aburului,

SteamCleaner Active eliberează întotdeauna

cantitatea corespunzătoare de abur pentru

curăţarea perfectă, pentru toate podelele

etanşe, inclusiv pentru cele din lemn şi

laminat.

Pentru toate podelele*

Pentru toate podelele*

Bureţi din microfibră lavabili

Sunt incluşi 3 bureţi din microfibră lavabili şi

rezistenţi. Materialul din microfibră delicată se

lărgeşte, se ridică şi absoarbe praful şi

murdăria. Îndepărtează murdăria eficient şi

uşor. Bureţii din microfibră sunt lavabili şi uşor

de ataşat şi detaşat.

Poziţie de depozitare independentă

Poziţie de depozitare independentă

Oprire automată pentru siguranţa ta

Când faci pauză în timpul curăţării cu abur,

aparatul SteamCleaner Active se opreşte

automat în poziţie verticală. Pentru un plus de

siguranţă şi linişte.
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Specificaţii

Design

Culoare: Albastru strălucitor

Duze şi accesorii

Accesorii incluse: 3 bureţi şi 1 accesoriu pentru

covoare

Curăţarea: Burete lavabil din microfibră

Performanţă

Putere de intrare (max): 1500 W

Putere de intrare (IEC): 1500 W

Administrare abur

Durată de încălzire: <30 s

Durată de funcţionare (curăţare cu abur): De

la 15 la 25 minut

Capacitate abur: De la 13 la 25 g/min

Temperatură abur la capul de aspirare: >

100 °C

Dimensiune rezervor de apă: 450 ml

Filtru de calcar activ

Comoditate a utilizării

Lungime cablu: 6 m

Asamblare tijă detaşabilă: Ataşare/Detaşare

tijă

Modul stand-by: Oprire automată abur

Sistem depozitare cablu: Pe tijă

Greutate şi dimensiuni

Dimensiuni burete din microfibră: 27x11 cm

Dimensiuni cap de aspirare: 21 x 23 cm

Greutate (kg): <3 kg

* Pentru toate tipurile de podele, inclusiv podele din lemn

etanşate. Pentru podele din lemn lăcuit, întâi încearcă

pe o zonă ascunsă înainte de utilizare. Nu utiliza pe

podele din lemn lubrifiate
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