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3 v 1: vysává, vytírá a vysouší

Technologie trojité akcelerace

Viditelné mokré čištění

Všechny tvrdé podlahy

 

FC7088/01

Vysává, vytírá a vysouší jedním tahem
Viditelné mokré čištění pro tvrdé podlahy

Přístroj AquaTrio Pro slouží současně jako vysavač, mop a vysoušeč, takže vám

ušetří až 50 % času a úsilí*. Výkonné a jemné kartáče z mikrovlákna efektivně

odstraní nečistoty a skvrny. Zajistí dokonalé, viditelné výsledky mokrého čištění na

všech tvrdých podlahách**.

Revoluční technologie pro perfektní výsledky

Pokročilá technologie čištění pro perfektní výsledky

Odstraní až 99 % bakterií*** a redukuje alergeny

2 kartáče z mikrovlákna odstraňují všechny nečistoty, prach a špínu

Kvalita z hlediska alergenů testována institutem ECARF

Konstantní čisticí výkon

Oddělené nádržky na čistou a špinavou vodu

Rychle se otáčející kartáče se za provozu samy čistí

Snadné použití a účinnost

Jedna nádržka na vodu vystačí na vyčištění více jak 60 m2 plochy

Samočisticí přístroj s vyplachovací zásuvkou

Účinnost není nijak závislá na teplotě vody ani množství čisticího prostředku

Ušetřete až 50 % energie. Ušetřete až 70 % vody*

Kontrolky LED vás upozorní, pokud je potřeba provést nějakou činnost

Ideální na tvrdé podlahy**



AquaTrio Pro Vysavač 3 v 1 vysává, vytírá, vysouší FC7088/01

Přednosti

Technologie trojité akcelerace

– Vysavače: výkonná technologie Aqua

Cyclone vysaje a odstraní všechny skvrny,

špínu a prach – Mopy: kartáče z mikrovlákna,

které se točí proti sobě, vytváří opar z čisté

vody a efektivně odstraňují špínu. Všechna

špína se rozpustí ve vodě, která se zachytí

samostatné nádrži. – Vysoušeče: rychlost

otáčení kartáčů vytváří proudění vzduchu, které

zanechává podlahu zdánlivě suchou

Hygienické kvalitní čištění

Přístroj AquaTrio Pro odstraní až 99 % všech

bakterií*** a redukuje alergeny. Vzhledem

k oddělení nádržky na čistou a špinavou vodu

se všechen prach a alergeny zachytí v nádržce

na špinavou vodu.

Voda z kohoutku

Technologie AquaTrio Pro dosahuje

vynikajících výsledků při použití běžné teplé

nebo studené kohoutkové vody. V případě

potřeby můžete přidat také libovolný čisticí

prostředek, ale používejte výhradně nepěnivé

nebo málo pěnivé prostředky vhodné pro vaši

tvrdou podlahu.

Rychle se otáčející kartáče

Výkonné kartáče z mikrovlákna se otáčejí

rychlostí 6 700 ot./min a efektivně odstraní

všechny rozlité tekutiny, prach a nečistoty.

Současně se přizpůsobí různým tvarům

podlahy a dokážou vyčistit i spáry.

Oddělené nádržky na vodu

Oddělené nádržky na čistou a špinavou vodu

zajišťují vytírání vždy čistou vodou, všechna

špína a alergeny jsou uschovány v nádržce se

špinavou vodou.

Podlaha schne o 50 % rychleji

Podlaha schne v porovnání s běžným vytíráním

o 50 % rychleji.

Pro všechny tvrdé podlahy**

Dokonalé na všechny tvrdé podlahy (vhodné

pro mokré vytírání): dřevo, parkety, laminát,

vinyl, linoleum, keramika, dlažba, mramor a

přírodní kámen.

Vyčistí více než 60 m2

Jedna plná nádržka s obsahem 700 ml vystačí

na vyčištění více jak 60 m2 plochy tvrdé

podlahy, ošetření velkých ploch při použití

minimálního množství vody.

Samočisticí kartáče

Kartáče se za provozu samy čistí. Odstředivé

síly roztáčejí nečistoty a vodu z podlahy a

přenášejí je z kartáčů do nádržky se špinavou

vodou. Pro zajištění optimálního výkonu při

čištění vyměňte kartáče AquaTrio Pro každých

6 měsíců (FC8054).

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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Specifikace

Hubice a příslušenství

Včetně příslušenství: Proplachovací zásuvka

Šířka hubice: 320 mm

Použitelnost

Rukojeť pro snadné zvedání: Ano

Pohybuje se dopředu nebo dozadu: Ano

Akční rádius: 9,5 m

Výměna kartáče během čištění: Není třeba

Kapacita nádržky na čistou vodu (max.):

0,65 L

Čistá voda: kontrolka doplnění: Ano, kontrolka

LED

Použitelné čisticí prostředky: čirý čisticí

prostředek nebo pouze voda

Nádržka na špinavou vodu: kontrolka

naplnění: Ano, kontrolka LED

Kapacita nádržky na špinavou vodu (max.):

0,8 L

Filtry, které je třeba čistit: Žádné

Napájení: Kabel

Doba spouštění: Ihned

Vhodné pro dřevo a parkety: Ano

Pokrytí plochy na jednu nádržku: Více než

60 m2

Délka kabelu: 8 m

Výkon

Technologie čištění: Technologie trojité

akcelerace

Mopovací prvek: 2 otočné kartáče

z mikrovlákna

Příkon (IEC): Max. 500 W

Mechanický výkon: 6 700 ot./min

Podpora udržitelného rozvoje

Energeticky úsporné: Ano

Filtrace

Filtrační systém: Cyklónový. Žádné čištění

filtru

Hmotnost a rozměry

Rozměry výrobku (D x Š x V):

305 x 320 x 1150 mm

Rozměry balení (D x Š x V):

790 x 390 x 395 mm

Hmotnost výrobku: 6,7 kg

Hmotnost s obalem: 10,8 kg

Design

Barva: Antracitové

* * Při vytírání mopem

* ** V porovnání s vysavačem o příkonu 2 200 W a

klasickým vytíráním

* *** Při použití s čisticím prostředkem
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