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Porszívózás, felmosás és szárítás egy lépésben

A kemény padlóburkolatok látható nedves tisztítása

Az egyedülálló Három az Egyben Technológiával rendelkező Philips AquaTrio Pro

egyszerre porszívózza, mossa fel és szárítja meg a padlót, és látható komplett

nedves tisztítási eredményt nyújt a kemény padlóburkolatokon.

Forradalmi technológia a tökéletes eredményekért

Megnövelt tisztítóteljesítmény a tökéletes eredményekért

A baktériumoknak akár a 99%-át*** elpusztítja, és csökkenti az allergének számát

A 2 mikroszálas kefe eltávolítja az összes piszkot, port és szennyeződést

Az ECARF által tesztelt, allergiabarát minőség

Egyenletes tisztítási teljesítmény

Külön, tiszta- és szennyesvíztartályok

A gyorsan forgó kefék használat közben öntisztítást végeznek

Egyszerűen használható és hatékony

Egy feltöltéssel több mint 60 m2 terület megtisztítására képes

Öntisztító készülék öblítőtálcával

Hideg/meleg csapvízzel, tisztítószerrel és anélkül is hatékony

50%-kal kevesebb energiafelhasználás. 70%-kal kevesebb vízfogyasztás*

LED jelzőfények jelzik, ha közbelépés szükséges

Ideális mindenféle kemény padlóhoz**
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Fénypontok

Három az Egyben Technológia

- Porszívózás: a nagy erejű Aqua Cyclone

minden szennyeződést, port, kiömlött

folyadékot felszív, és eltávolít - Felmosás: az

ellentétes irányba forgó mikroszálas kefék

tisztavíz-permetet kibocsájtva hatékonyan

felemelik a szennyeződéseket. Minden

szennyeződés feloldódik a vízben és külön

tartályba kerül. - Szárítás: a kefék forgása

légáramot hoz létre, aminek köszönhetően a

padló gyakorlatilag megszárad

Az eredmény: higiénikus tisztaság

Az AquaTrio Pro a baktériumoknak akár a 99%-

át*** elpusztítja, és csökkenti az allergének

számát. A tisztavíz- és a

szennyesvíz-tartály elkülönítésének

köszönhetően az összes allergén a

szennyesvíz-tartályba kerül.

Csapvíz

Az AquaTrio Pro pusztán hideg vagy meleg

csapvízzel is kiváló eredményt biztosít.

Szükség szerint tisztítószert is használhat, de

minden esetben a kemény padlóburkolatához

megfelelő gyengén vagy nem habzó

tisztítószert használjon.

Gyorsan forgó kefék

A mikroszálas kefék 6700 fordulat/perc

sebességgel forognak, hogy hatékonyan

eltávolíthassák az összes kilöttyent folyadékot,

port és piszkot, miközben jól igazodnak a

padló eltérő alakjához, és még a réseket is

megtisztítják.

Külön víztartályok

A külön tiszta- és szennyesvíztartályok

biztosítják, hogy a felmosáshoz használt víz

mindig tiszta legyen, a szennyeződéseket és

allergéneket pedig a szennyesvíztartály

tartalmazza.

A padló 50%-kal gyorsabban szárad meg

A padló akár 50%-kal gyorsabban szárad meg,

mint hagyományos felmosás esetén.

Mindenféle kemény padlón használható**

Tökéletes megoldás minden típusú kemény

padlóhoz (alkalmas nedves felmosáshoz):

fához, parkettához, laminált padlóhoz, vinil és

linóleum felületekhez, járólapokhoz és

csempéhez, márványhoz és természetes kőhöz.

60 m2-nél nagyobb felület tisztítására

Egyetlen 700 ml-es teli tartállyal több mint 60

m2-nyi kemény padlót tisztíthat meg; így

minimális mennyiségű víz felhasználásával

nagy területek tisztítását elvégezheti.

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Szívófejek és tartozékok

Mellékelt tartozékok: Öblítőtálca

Fúvókaszélesség: 320 mm

Felhasználhatóság

Fogantyú a könnyű mozgatásért

Előre és hátra mozgatható

Hatósugár: 8,5 m

Kefecsere tisztítás közben: Nem szükséges

Tisztavíztartály maximális űrtartalma: 0,65 L

Tiszta víz: Feltöltésjelző: Igen, LED jelzőfény

Használható tisztítószerek: vegyszermentes

tisztítószer vagy csak víz

Szennyesvíztartály: Töltöttségjelző: Igen, LED

jelzőfény

Szennyesvíztartály maximális űrtartalma:

0,8 L

Tisztítást igénylő szűrők: Nincs

Tápellátás: Vezetékes

Indítási idő: Azonnal

Alkalmas fapadlóhoz és parkettához

Tartályonkénti tisztítható felület: Több mint

60 m2

Vezetékhossz: 7 m

Teljesítmény

Tisztítási technológia: Három az Egyben

Technológia

Felmosó egység: 2 mikroszálas forgókefe

Bemeneti teljesítmény (IEC): Max. 500 W

Mechanikus teljesítmény: 6700 fordulat/perc

Fenntarthatóság

Energiatakarékos

Szűrőrendszer

Szűrőrendszer: Cyclone. Nincs szükség

szűrőtisztításra

Tömeg és méretek

A termék méretei (Ho x Szé x Ma): 305 × 320

× 1150 mm

Csomag méretei (H x Sz x M): 790 x 390 x

395 mm

Készülék tömege: 6,7 kg

Súly a csomagolással együtt: 10,8 kg

Formatervezés

Szín: Sötétkék

* * Alkalmas nedves felmosáshoz

* ** Egy 2200 W teljesítményű porszívó működésével és

a hagyományos felmosási művelettel összehasonlítva

* *** tisztítószerrel való használat esetén
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