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Odkurzanie, mycie i suszenie za jednym razem

Oszczędza czas i zużycie wody

Odkurzacz AquaTrio Pro jednocześnie odkurza, myje i suszy podłogę, co pozwala

zaoszczędzić do 50% czasu i nakładu pracy*. Delikatne szczotki o dużej mocy

wykonane z mikrofibry skutecznie usuwają brud i plamy. Daje to doskonałe,

widoczne efekty na wszystkich rodzajach twardych podłóg**.

Rewolucyjna technologia zapewniająca doskonałe rezultaty

Zaawansowana wydajność sprzątania zapewnia doskonałe efekty

Usuwa do 99% wszystkich bakterii*** i zmniejsza ilość alergenów

2 szczotki z mikrofibry usuwają cały brud, kurz i nieczystości

Jakość przyjazna alergikom — testowana przez ECARF

Stała wydajność czyszczenia

Osobne zbiorniki na czystą i brudną wodę

Szybkoobrotowe szczotki czyszczą się same podczas pracy

Łatwa obsługa i wysoka skuteczność

Jedno napełnienie zbiornika wody wystarczy do wyczyszczenia ponad 60 m²

Urządzenie samoczyszczące z podstawką do spłukiwania

Skuteczne działanie z ciepłą bądź zimną wodą, z użyciem detergentów lub bez

Oszczędność do 50% energii. Oszczędność do 70% wody*

Wskaźniki LED informują, kiedy należy podjąć działanie

Idealny do wszystkich twardych podłóg**
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Zalety

Technologia Triple-Acceleration

1.Odkurzanie: obracające się w przeciwnych

kierunkach szczotki z mikrofibry tworzą mgiełkę

czystej wody, która skutecznie unosi brud i

nieczystości. Wszystkie zabrudzenia są

rozpuszczane w wodzie i zatrzymywane w

osobnym zbiorniku.2.Mycie: technologia Aqua

Cyclone zbiera i usuwa rozlane płyny,

pozostawiając podłogę wymytą. Suszenie:

przepływ powietrza powstały w wyniku

szybkiego obracania się szczotek praktycznie

całkowicie suszy podłogę.

Higieniczne sprzątanie

Odkurzacz AquaTrio Pro usuwa do 99%

wszystkich bakterii*** i zmniejsza ilość

alergenów. Dzięki rozdzieleniu zbiorników

czystej i brudnej wody wszelkie

zanieczyszczenia i alergeny pozostają

zamknięte w zbiorniku brudnej wody.

Możliwość stosowania wody z kranu

AquaTrio Pro zapewnia doskonałe rezultaty

przy użyciu zimnej lub ciepłej wody z kranu. W

razie potrzeby można dodać detergentu,

jednak zawsze należy używać słabo

pieniącego lub niepieniącego się detergentu

do czyszczenia podłóg, który jest odpowiedni

do twardych podłóg.

Szybkoobrotowe szczotki

Wykonane z mikrofibry szczotki o dużej mocy

obracają się z prędkością 6700 obr./min,

skutecznie usuwając wszelkie zabrudzenia

dzięki przystosowywaniu się do różnych

kształtów podłogi i czyszczeniu nawet szczelin.

Osobne zbiorniki na wodę

Dzięki osobnym zbiornikom na czystą i brudną

wodę zawsze czyścisz podłogę czystą wodą, a

wszelkie zanieczyszczenia i alergeny

pozostają odseparowane.

Podłogi wysychają o 50% szybciej

Podłogi wysychają o 50% szybciej w

porównaniu do zwykłego mycia mopem.

Do wszystkich twardych podłóg**

Idealny produkt do wszystkich twardych podłóg

(nadających się do mycia na mokro): drewna,

parkietów, laminatów, winylu, linoleum,

ceramiki, płytek, marmuru i kamienia

naturalnego.

Wystarczy do wyczyszczenia ponad 60 m²

Jedno napełnienie zbiornika to 700 ml wody

— ilość wystarczająca do wyczyszczenia

ponad 60 m² twardej podłogi, dzięki czemu

możliwe jest mycie dużych powierzchni przy

użyciu minimalnej ilości wody.

Szczotki samoczyszczące

Szczotki czyszczą się samoczynnie podczas

pracy. Siły odśrodkowe usuwają ze szczotek

brud i wodę zebrane z podłogi i kierują je do

zbiornika brudnej wody. W celu uzyskania

optymalnej wydajności czyszczenia należy

wymieniać szczotki AquaTrio Pro co 6 miesięcy

(FC8054).

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Nasadki i akcesoria

Akcesoria w zestawie: Podstawka do

spłukiwania

Szerokość nasadki: 320 mm

Parametry użytkowe

Uchwyt ułatwiający podnoszenie

Ruch do przodu i do tyłu

Zasięg działania: 9,5 m

Zmiana szczotek podczas czyszczenia:

Niepotrzebne

Pojemność zbiornika czystej wody (maks.):

0,65 L

Czysta woda: Wskaźnik konieczności

uzupełnienia wody: Tak, wskaźnik LED

Detergenty, których można użyć:

przezroczysty detergent lub sama woda

Zbiornik brudnej wody: Wskaźnik napełnienia:

Tak, wskaźnik LED

Pojemność zbiornika brudnej wody (maks.):

0,8 L

Filtry wymagające czyszczenia: Brak

Źródło zasilania: Zasilany sieciowo

Czas uruchamiania: Natychmiast

Odpowiedni do podłóg drewnianych i

parkietów

Powierzchnia, którą można wyczyścić na 1

zbiorniku: Ponad 60 m²

Długość przewodu: 8 m

Wydajność

Technologia czyszczenia: Technologia Triple-

Acceleration

Element do czyszczenia na mokro: 2 obrotowe

szczotki z mikrofibry

Moc wejściowa (IEC): Maks. 500 W

Moc mechaniczna: 6700 obr./min

Zrównoważony rozwój

Wydajność energetyczna

Filtracja

System filtracji: Cykloniczny. Nie ma

konieczności czyszczenia filtra

Waga i wymiary

Wymiary produktu (D x S x W):

305 x 320 x 1150 mm

Wymiary opakowania (dł. x szer. x wys.):

790 x 390 x 395 mm

Waga produktu: 6,7 kg

Waga z opakowaniem: 10,8 kg

Wzornictwo

Kolor: Antracytowa

* * Odpowiednie do czyszczenia na mokro

* ** W porównaniu do korzystania z odkurzacza o mocy

2200 W i zwykłego mycia mopem

* *** W przypadku stosowania detergentu
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