
 

AquaTrio Pro
 

3-1: почистване, измиване и

изсушаване

Технология Triple-Acceleration

Видимо мокро почистване

Всички твърди подови настилки

 

FC7088/01

Вакуумно почистване, измиване и изсушаване с едно

движение

Забележимо влажно почистване за твърди подове

AquaTrio Pro едновременно осигурява вакуумно почистване, измиване и изсушаване,

спестявайки до 50% от вашето време и усилия*. Мощните и нежни микрофибърни четки

ефективно почистват мръсотия и петна. За перфектни видими резултати от влажното

почистване върху всички твърди подове**.

Революционна технология за идеални резултати

Усъвършенствано качество на почистването за идеални резултати

Премахва до 99% от бактериите*** и намалява алергените

2 четки от микрофибър премахват цялата мръсотия и прах

Противоалергенен, качество, тествано от ECARF

Постоянно качество на почистването

Отделни резервоари за чиста и мръсна вода

Бързовъртящите се четки се самопочистват по време на ползване

Лесна употреба и ефективност

Почиства над 60 кв. м с един резервоар вода

Самопочистващ се уред с тавичка за изплакване

Работи ефективно със студена/топла чешмяна вода, с/без почистващ препарат

Спестява до 50% енергия. Спестява до 70% вода.*

Светодиодните индикатори ви уведомяват, когато е необходима вашата намеса

Идеален за всякакви твърди подове**
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Акценти

Технология Triple-Acceleration

- Вакуумно почистване: мощната Aqua Cyclone

издърпва и премахва всички разлети течности,

замърсяване и прах - Измиване: въртящите се в

обратна посока четки от микрофибър напръскват с

чиста вода, за да повдигнат ефективно праха и

мръсотията. Всички замърсявания се разтварят във

вода и прибират в отделен резервоар. - Изсушаване:

скоростта на въртене на четките създава въздушна

струя, която оставя пода практически сух

Хигиенична чистота

AquaTrio Pro премахва до 99% от всички

бактерии*** и намалява алергените. Благодарение на

отделянето на резервоара за чистата и мръсната

вода целият прах и алергени се събират в резервоара

за мръсна вода.

Вода от чешмата

AquaTrio Pro дава отлични резултати само със

студена или топла вода от чешмата. При

необходимост можете също да добавите избран

почистващ препарат, но винаги използвайте такъв с

малко или без пяна, подходящ за вашата твърда

подова настилка.

Бързовъртящи се четки

Мощните четки от микрофибър се въртят с 6700

оборота в минута за ефективно премахване на

разлети течности, прах и замърсяване, адаптирайки

се към различните форми на пода и почиствайки дори

процепите.

Отделни резервоари за вода

Отделните резервоари за чиста и мръсна вода

гарантират, че подът винаги ще се измива с чиста

вода, а всичкия прах и алергени се съдържат в

резервоара за замърсена вода.

Подът изсъхва 50% по-бързо

Подът изсъхва до 50% по-бързо в сравнение с

обикновеното измиване с мокър парцал.

За всякакви твърди подове**

Идеален за всички видове твърди подови

повърхности (подходящ за влажно измиване): дърво,

паркет, ламинат, винил/линолеум, керамика/плочки,

мрамор/естествен камък.

Почиства над 60 кв. м

Един пълен резервоар, съдържащ 700 ml, почиства

над 60м2 на твърда подова настилка; почистване на

големи площи само с минимално количество вода.

Самопочистващи се четки

Четките се самопочистват по време на употреба.

Центробежните сили завъртат мръсотията и водата,

поети от пода, и ги изхвърлят в резервоара за

мръсна вода. За оптимални резултати при почистване

заменяйте четките на AquaTrio Pro на всеки 6

месеца (FC8054).

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Накрайници и принадлежности

Приложени аксесоари: Тавичка за изплакване

Ширина на накрайника: 320 мм

Употреба

Дръжка за лесно повдигане

Придвижване напред и назад

Радиус на действие: 9,5 м

Смяна на четките по време на почистване: Не е

необходимо

Капацитет на резервоара за чиста вода (макс.):

0,65 л

Чиста вода: индикатор за зареждане на вода: Да,

светодиоден индикатор

Подходящи почистващи препарати: почистващ

препарат или само вода

Мръсна вода: индикатор за пълен резервоар: Да,

светодиоден индикатор

Капацитет на резервоара за мръсна вода (макс.):

Капацитет на резервоара за мръсна вода (макс.):

0,8 л

Филтри за почистване: няма

Електрозахранване: С кабел

Стартиране на уреда: Незабавно

Подходящ за дърво и паркет

Един резервоар вода почиства повърхност: Над 60

м2

Дължина на кабела: 8 м

Представяне

Технология за почистване: Технология Triple-

Acceleration

Измиващ елемент: 2 въртящи се четки от

микрофибър

Входна мощност (IEC):

Макс. 500 W

Механична мощност: 6700 об./мин.

Устойчивост

Енергийна ефективност

Филтриране

Филтрираща система: Циклонна. Няма филтър за

почистване

Тегло и размери

Размери на продукта (ДxШxВ): 305 x 320 x 1150 мм

Размери на пакета (Д x Ш x В): 790 x 390 x 395 мм

Тегло на изделието: 6,7 кг

Тегло с опаковката: 10,8 кг

Дизайн

Цвят: Антрацит

* * Подходящи за измиване с вода

* ** В сравнение с почистването с прахосмукачка 2200 W и

обикновено измиване с мокър парцал

* *** при използване с почистващ препарат
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