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Støvsuger, vasker gulv og tørrer på én gang

Spar 50% besvær. Spar op til 50% tid.*

Philips' nye AquaTrio FC7070/01-støvsuger vasker og tørrer hårde gulve, så du

sparer op til 50 % af tiden og besværet. Hurtigt roterende mikrofiberbørster fjerner

omhyggeligt snavs, pletter og væsker på én gang, så du får perfekte resultater.

Overlegen ydeevne

Unik tredobbelt accelerationsteknologi giver fantastiske resultater

Gulvet tørrer op til 50% hurtigere*

Allergivenlig kvalitet testet af ECARF

Brugervenlig og behagelig

Rengør mere end 60 m2 på en tank vand

Indikator for fuld tank med snavset vand/tom tank til rent vand

Selvrensende apparat med skyllebakke

Spar op til 50 % energi. Spar op til 70 % vand***

Effektiv med koldt/varmt vand, med/uden rengøringsmiddel

Ideel til hårde gulve**

Konstant rengøringskraft

Separate tanke til rent og og beskidt vand



Støvsugning og gulvvask FC7070/01

Vigtigste nyheder

Teknologi med tredobbelt acceleration

Tredobbelt accelerationsteknologi udfører tre

rengøringsopgaver på én gang: – Cyklonisk

støvsugning: suger effektivt støv og løst skidt op

- Vådmopning: først fjerner den hurtigt

roterende børste pletter og spild effektivt -

Tørring: derefter opsuger den hurtigt roterende

børste det resterende vand, så tørretiden

reduceres med 50 %*

Hurtigt roterende børster

Effektive og skånsomme mikrofiberbørster, der

leverer 6700 omdr./min. fjerner effektivt snavs

og pletter, mens de tilpasser sig gulvets

forskellige former, og den kan også rengøre i

åbninger. Børsterne rengør sig selv under brug

vha. konstant tilførsel af rent vand og den

centrifugalkraft, som driver skidt og vand, der

samles op fra gulvet, ud af fibrene og over i

tanken til beskidt vand. Udskift AquaTrio-

børsterne hver 6. måned for at få den optimale

rengøring.

Fungerer med/uden rengøringsmiddel

Med AquaTrio opnår du fantastiske resultater

ved brug af vand fra hanen. Hvis det kræves,

kan du også tilføje et rengøringsmiddel. Du kan

bruge koldt eller varmt vand. Det er helt op til

dig!

Rengør mere end 60 m2

Én fuld beholder med 700 ml renser mere end

60 m2 hårdt gulv. Store områder rengøres ved

brug af en minimal vandmængde.

Indikator for tankniveau

En LED-indikator lyser, når tanken med

beskidt vand skal tømmes, eller den begynder

at blinke, når tanken til rent vand skal fyldes.

Apparatet afbrydes.

Selvrensende apparat

Du behøver ikke rengøre Philips' støvsuger hver

gang. Philips' AquaTrio renser sig selv. Du skal

blot placere apparatet i den

specialkonstruerede skyllebakke, hælde en kop

postevand i den, og tænde den et par

sekunder.

Spar 50 % energi/70 % vand***

Et effektivt strømforbrug sikrer en besparelse på

op til 50% i energiforbrug sammenlignet med

støvsugning. Derudover bruger du 70% mindre

vand end ved almindelig gulvvask.

Til alle hårde gulve**

Perfekt til alle hårde gulve (som egner sig til

vådmopning): træ, parket, laminat, vinyl,

linoleum, keramik, klinker, marmor og

natursten.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Mundstykke og tilbehør

Tilbehør: Skyllebakke

Mundstykkebredde: 320 mm

Brugervenlighed

Håndtag til nem håndtering

Kører frem og tilbage

Aktionsradius: 8,5 m

Skift børste under rengøring: Ikke nødvendigt

Kapacitet for tank med rent vand (maks.):

0,65 l

Rent vand: Indikator for genopfyldning: Ja,

LED-indikator

Ledningslængde: 8 m

Egnede rengøringsmidler: alle

rengøringsmidler, eller kun vand

Tank med snavset vand: Indikator for fuld: Ja,

LED-indikator

Kapacitet for tank med snavset vand (maks.):

0,8 l

Filtre, der skal rengøres: Ingen

Strømforsyning: Med ledning

Opstartstid: Øjeblikkelig

Velegnet til træ og parket

Overfladedækning pr. tank: mere end 60 m2

Performance

Børsteteknologi: Teknologi med tredobbelt

acceleration

Gulvvask: 2 roterende børster i mikrofiber

Indgangseffekt (IEC): Maks. 500 W

Mekanik: 6700 omdr./min.

Bæredygtighed

Energibesparende

Filtrering

Filtersystem: Cyklon. Ingen rengøring af filtre

Vægt og dimensioner

Produktets mål (L x B x H): 305 x 320 x

1150 mm

Emballagens mål (L x B x H): 790 x 390 x

395 mm

Produktets vægt: 7,3 kg

Vægt med emballage: 10,8 kg

* * Velegnet til vådmopning

* ** Sammenlignet med støvsugning med en 2200 W-

støvsuger og almindelig gulvvask
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