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Støvsuger, vasker og tørker opp på én gang

Synlig våt rengjøring for harde gulv

AquaTrio Pro støvsuger, mopper og tørker samtidig, noe som sparer opptil 50 % i

tid og krefter*. Kraftige og skånsomme mikrofiberbørster fjerner effektivt smuss og

flekker. For perfekte og synlig våte rengjøringsresultater på alle harde gulv**.

Revolusjonerende teknologi for perfekte resultater

Avansert rengjøringsytelse som gir perfekte resultater

Fjerner opptil 99 % av bakterier*** og reduserer allergener

To mikrofiberbørster fjerner alt skitt, støv og smuss

Allergivennlig og kvalitetstestet av ECARF

Konstant rengjøringsytelse

Separate vannbeholdere for rent og møkkete vann

Raskt roterende børster rengjør seg selv under bruk

Enkel å bruke og effektiv

Rengjør mer enn 60 m2 med én vannbeholder

Selvrensende apparat med skylleskuff

Effektiv med kaldt/varmt vann fra springen med/uten rengjøringsmiddel

Spar opptil 50 % energi. Spar opptil 70 % vann*

LED-indikatorer for å fortelle deg når du må gjøre noe

Ideell for alle harde gulv**



AquaTrio Pro FC7088/01

Høydepunkter

Teknologi med trippelakselerasjon

– Støvsuger: Kraftige Aqua Cyclone støvsuger

og fjerner alt søl, smuss og støv. – Mopper:

Mikrofiberbørster som roterer motsatt vei,

påfører damp med rent vann for å fange opp

skitt og smuss effektivt. All skitten løses opp i

vann og fanges opp i en separat beholder. –

Tørker: Børstens roteringshastighet skaper en

luftstrøm som etterlater gulvet nesten helt tørt

Hygieniske rengjøringsresultater

AquaTrio Pro fjerner opptil 99 % av alle

bakterier*** og reduserer allergener. Fordi det er

en separat beholder for rent og skittent vann,

blir alt støv og alle allergener fanget i

beholderen med skittent vann.

Vann fra springen

Med AquaTrio Pro får du fantastiske resultater

ved bare å bruke kaldt eller varmt vann fra

springen. Hvis det er nødvendig, kan du også

bruke et valgfritt vaskemiddel, men bruk alltid

et middel som ikke skummer mye eller ikke

skummer i det hele tatt, og som passer til

gulvet ditt.

Hurtigroterende børster

Kraftige mikrofiberbørster roterer 6700 o/min

for effektivt å fjerne alt søl, støv og smuss mens

den tilpasser seg de forskjellige formene på

gulvet og til og med gjør rent i sprekker.

Separate vannbeholdere

Separering av beholderne for rent og møkkete

vann gjør at du alltid mopper med rent vann.

Alt av skitt og allergener blir værende i tanken

med møkkete vann.

Gulvet tørker 50 % raskere

Gulvet tørker opptil 50 % raskere sammenlignet

med vanlig mopping.

For alle harde gulv**

Perfekt for alle harde gulv (egnet for

våtmopping): tre, parkett, laminat,

vinyl/linoleum, keramikk/fliser,

marmor/naturstein.

Rengjør mer enn 60 m2

Én full beholder på 700 ml rengjør mer enn

60 m2 av harde gulv, og store områder

rengjøres med en minimal mengde vann.

Selvrengjøringsbørster

Børstene rengjør seg selv under bruk. Ved hjelp

av sentrifugalkraften blir skitt og vann som

børstene plukker opp fra gulvet, ristet ut av

børstene og inn i beholderen med skittent

vann. For optimal rengjøringsytelse bør du

bytte ut AquaTrio Pro-børstene hver sjette

måned (FC8054).

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

Tilbehør som følger med: Skyllebrett

Munnstykkebredde: 320 mm

Brukervennlighet

Håndtak for enkel løfting

Kan flyttes fremover eller bakover

Rekkevidde: 9,5 m

Endre børsten mens du gjør rent: Treng ikke

Kapasitet på vannbeholder for rent vann

(maks.): 0,65 L

Rent vann: Påfyllingsindikator: Ja, LED-

indikator

Rengjøringsmidler som kan brukes: klare

vaskemidler eller bare vann

Beholder for møkkete vann: Indikator for fullt:

Ja, LED-indikator

Kapasitet på vannbeholder for møkkete vann

(maks.): 0,8 L

Filtre som må rengjøres: Ingen

Strømforsyning: Med ledning

Oppstartstid: Umiddelbart

Egnet til tre og parkett

Overflatedekning per vannbeholder: Mer enn

60 m2

Ledningslengde: 8 m

Ytelse

Rengjøringsteknologi: Teknologi med

trippelakselerasjon

Moppeelement: To roterende mikrofiberbørster

Inngangseffekt (IEC): Maks. 500 W

Mekanisk strøm: 6700 o/min

Bærekraftighet

Energieffektiv

Filtrering

Filtersystem: Syklonisk. Ingen filter å rengjøre

Mål og vekt

Mål, produkt (L x B x H):

305 x 320 x 1150 millimeter

Emballasjens mål (L x B x H):

790 x 390 x 395 millimeter

Vekt, produkt: 6,7 kg

Vekt med emballasje: 10,8 kg

Utforming

Farge: Antrasitt

* *Egnet for våt mopping

* **Sammenlignet med støvsuging med en 2200 W

støvsuger og vanlig mopping

* *** når den brukes med vaskemiddel
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