
 

AquaTrio Pro

 
3-in-1: zuigt, dweilt en droogt

Triple-Acceleration-technologie

Zichtbaar vochtig reinigen

Alle harde vloeren

 

FC7088/01

Zuigt, dweilt en droogt in één beweging
Vochtige reiniging voor harde vloeren

De AquaTrio Pro zuigt, dweilt en droogt tegelijkertijd, wat u 50% minder tijd en

moeite kost*. Krachtige en zachte microvezelborstels verwijderen doeltreffend stof

en vlekken. Voor perfecte resultaten bij vochtige reiniging van alle harde vloeren**.

Revolutionaire technologie voor perfecte resultaten

Geavanceerd schoonmaakresultaat voor perfecte resultaten

Verwijdert tot 99% van alle bacteriën*** en vermindert allergenen

2 microvezelborstels verwijderen al het vuil, stof en vet

Allergievriendelijke kwaliteit getest door ECARF

Continue reiniging

Afzonderlijke reservoirs voor schoon en vuil water

De sneldraaiende borstels zijn zelfreinigend tijdens het gebruik

Eenvoudig en efficiënt in het gebruik

Reinigt meer dan 60 m2 per waterreservoir

Zelfreinigend apparaat met spoelplateau

Doeltreffend met koud/warm kraanwater en met/zonder reinigingsmiddel

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

LED-lampjes om aan te geven dat u iets moet doen

Ideaal voor alle harde vloeren**
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Kenmerken

Triple-Acceleration-technologie

- Zuigt: krachtige Aqua Cyclone verwijdert vuil,

stof en vloeistof - Dweilt: linksom draaiende

microvezelborstels verspreiden schoon water

en verwijderen vuil en vet efficiënt. Al het vuil

wordt in het water opgelost en in een aparte

tank opgevangen. - Droogt: de snelle

draaiende beweging van de borstels

veroorzaakt een luchtstroom waardoor de vloer

praktisch droog wordt.

Hygiënisch schoonmaakresultaat

AquaTrio Pro verwijdert tot 99% van alle

bacteriën*** en vermindert allergenen. Dankzij

gescheiden reservoirs voor schoon en vuil

water worden alle stof en allergenen in het

vuilwaterreservoir vastgehouden.

Kraanwater

De AquaTrio Pro behaalt uitstekende resultaten

met gewoon koud of warm kraanwater. Indien

vereist, kunt u ook een schoonmaakmiddel

naar keuze toevoegen maar gebruik altijd een

vloerreinigingsmiddel met weinig tot geen

schuim die geschikt is voor uw harde vloer.

Sneldraaiende borstels

Krachtige microvezelborstels draaien 6700

toeren per minuut voor het doeltreffend

verwijderen van vuil en stof, en passen zich

aan de verschillende vormen van de vloer aan

om ook alle spleten mee te nemen.

Afzonderlijke waterreservoirs

Aparte reservoirs voor schoon en vuil water

zorgen ervoor dat u altijd met schoon water

dweilt. Stof en allergenen komen in het

vuilwaterreservoir.

De vloer droogt 50% sneller

Uw vloer is twee keer sneller droog dan bij

gewoon 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.

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.

Zelfreinigende borstels

De borstels reinigen zichzelf tijdens het

gebruik. De centrifugale kracht zorgt ervoor dat

het opgezogen vuil en water uit de borstels

wordt verplaatst naar het reservoir voor vuil

water. Vervang de AquaTrio Pro-borstels elke

zes maanden voor optimale

reinigingsprestaties (FC8054).

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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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: 9,5 m

Borstel verwisselen tijdens reiniging: niet

nodig

Capaciteit schoonwaterreservoir (max.):

0,65 L

Schoon water: bijvulindicator: Ja, LED-

indicator

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

Snoerlengte: 8,0 m

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: 6,7 kg

Gewicht inclusief verpakking: 10,8 kg

Ontwerp

Kleur: Anthracite

* * Geschikt voor nat dweilen

* ** Vergeleken met stofzuigen met een stofzuiger van

2200 W en normaal dweilen

* *** Wanneer gebruikt met reinigingsmiddel
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