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Triple-Acceleration-technologie

Aqua Cyclone

Alle harde vloeren

 

FC7070/01

Zuigt, dweilt en droogt in één beweging
50% minder moeite. 50% tijdsbesparing.*

De nieuwe AquaTrio FC7070/01 van Philips zuigt, dweilt en droogt harde vloeren in

één handeling. Dit bespaart u tot wel 50% tijd en moeite. De sneldraaiende

microvezelborstels verwijderen in één beweging grondig vuil, vlekken en

vloeistoffen voor een perfect resultaat.

Superieure prestaties

Unieke Triple-Acceleration-technologie voor een geweldig resultaat

De vloer droogt twee keer zo snel*

Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Eenvoudig en efficiënt in het gebruik

Reinigt meer dan 60 m2 per waterreservoir

Indicator voor vol reservoir vuil water/leeg reservoir voor schoon water

Zelfspoelend apparaat met spoelplateau

Bespaar tot 50% energie. Bespaar tot 70% water***

Doeltreffend met koud/warm kraanwater en met/zonder reinigingsmiddel

Ideaal voor alle harde vloeren**

Continue reinigingskracht

Afzonderlijke reservoirs voor schoon en vuil water
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Kenmerken

Triple-Acceleration-technologie

Triple-Acceleration-technologie voert drie

schoonmaakhandelingen tegelijk uit: –

Cyclonisch stofzuigen: zuigt stof en los vuil

efficiënt op – Nat dweilen: de eerste

sneldraaiende borstel verwijdert vlekken en

morsplekken doeltreffend – Drogen: de tweede

sneldraaiende borstel absorbeert het

resterende water en reduceert de droogtijd tot

50%*

Sneldraaiende borstels

De krachtige, zachte microvezelborstels

draaien 6700 rpm om vuil en vlekken efficiënt

te verwijderen en vormen zich naar de vloer

om ook alle spleten mee te nemen. De borstels

reinigen zichzelf tijdens het gebruik doordat ze

continu in aanraking komen met schoon water

en door de centrifugaalkrachten die ervoor

zorgen dat het opgezogen vuil en water uit de

vezels wordt verplaatst naar het

reservoir voor vuil water. Vervang de AquaTrio-

borstels elke zes maanden voor optimale

reinigingsprestaties.

Werkt met/zonder reinigingsmiddel

Met AquaTrio behaalt u uitstekende resultaten

met gewoon kraanwater. Maar u kunt ook een

schoonmaakmiddel naar keuze toevoegen. U

kunt ook koud of warm water gebruiken. De

keuze is aan u!

Reinigt meer dan 60 m2

Een vol reservoir van 700 ml reinigt meer dan

60 m2 vloeroppervlak, waardoor u ver komt

met een minimale hoeveelheid water.

Indicator voor reservoirniveau

Er gaat een LED-lampje branden wanneer het

reservoir voor vuil water moet worden geleegd

of knipperen wanneer het reservoir voor schoon

water moet worden gevuld. De werking van het

apparaat wordt dan onderbroken.

Zelfspoelend apparaat

U hoeft Philips-stofzuiger niet steeds

handmatig schoon te maken: de Philips

AquaTrio spoelt zichzelf. Plaats het apparaat

eenvoudig op het speciaal daarvoor ontworpen

spoelplateau, schenk er een kopje kraanwater

in en zet het apparaat enkele seconden aan.

Bespaar 50% energie/70% water***

Het zeer efficiënte stroomverbruik bespaart tot

wel 50% energieverbruik in vergelijking met

stofzuigen. U gebruikt ook tot wel 70% minder

water dan bij nat dweilen.

Voor alle harde vloeren**

Ideaal voor alle harde vloeren (geschikt voor

nat dweilen): hout, parket, laminaat, vinyl en

linoleum, keramiek en andersoortige tegels,

marmer en natuursteen.
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Specificaties

Mondstukken en accessoires

Accessoires meegeleverd: Spoelplateau

Breedte mondstuk: 320 mm

Bruikbaarheid

Handvat voor eenvoudig optillen

Beweegt voorwaarts en achterwaarts

Actieradius: 8,5 m

Borstel verwisselen tijdens reiniging: niet

nodig

Capaciteit schoonwaterreservoir (max.):

0,65 L

Schoon water: bijvulindicator: Ja, LED-

indicator

Snoerlengte: 8,0 m

Geschikte reinigingsmiddelen: kleurloos

reinigingsmiddel of alleen water

Vuil reservoir: volindicator: Ja, LED-indicator

Capaciteit reservoir vuil water (max.): 0,8 L

Te reinigen filters: Geen

Stroomvoorziening: Met snoer

Opstarttijd: Direct

Geschikt voor hout en parket

Vloeroppervlak per reservoir: meer dan 60 m2

Performance

Reinigingstechnologie: Triple-Acceleration-

technologie

Dweilelement: 2 roterende microvezelborstels

Ingangsvermogen (IEC): Maximaal 500 W

Mechanisch vermogen: 6700 rpm

Duurzaamheid

Energiezuinig

Filtering

Filtersysteem: Cyclonisch. Geen filter om te

reinigen

Gewicht en afmetingen

Afmetingen van product (l x b x h): 305 x 320

x 1150 mm

Afmetingen van verpakking (l x b x h): 790 x

390 x 395 mm

Productgewicht: 7,3 kg

Gewicht inclusief verpakking: 10,8 kg

* * Geschikt voor nat dweilen

* ** Vergeleken met stofzuigen met een stofzuiger van

2200 W en normaal dweilen

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2019‑01‑21

Versie: 11.3.1

EAN: 08 71010 35385 85

www.philips.com

http://www.philips.com/

