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Istočasno sesa, čisti in suši
Vidno mokro čiščenje trdnih tal

AquaTrio Pro istočasno sesa, čisti in suši, zato boste prihranili do 50 % časa in

napora*. Močne in nežne krtače iz mikrovlaken čistijo in učinkovito odstranjujejo

umazanijo in madeže. Za popolno mokro čiščenje vseh trdih talnih površin**.

Revolucionarna tehnologija za popolne rezultate

Napredno učinkovito čiščenje za popolne rezultate

Odstrani do 99 % vseh bakterij*** in zmanjšuje alergene

2 krtači iz mikrovlaken odstranjujeta umazanijo, prah in nesnago.

Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF

Stalno učinkovito čiščenje

Ločena zbiralnika za čisto in umazano vodo

Hitro rotirajoče krtače se med uporabo same čistijo

Enostavna uporaba in visoka učinkovitost

Z enim zbiralnikom za vodo lahko očistite več kot 60 m2

Samočistilni aparat s podstavkom za splakovanje

Učinkovito s hladno/toplo tekočo vodo, z ali brez čistilnega sredstva

Prihranite do 50 % energije. Prihranite do 70 % vode*

LED-indikatorji vas opozorijo, ko morate ukrepati.

Popolno za vse vrste trdih tal**
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Značilnosti

Tehnologija za trojno pospeševanje

– Sesanje: zmogljiv Aqua Cyclone odstrani vse

razlite tekočine, umazanijo in prah – Čiščenje:

krtače iz mikrovlaken, ki se vrtijo v nasprotni

smeri, pršijo čisto vodo ter učinkovito dvigajo

umazanijo in delce nesnage. Vsa umazanija

se raztopi v vodi in se zbira v ločenem

zbiralniku. – Sušenje: hitro vrtenje krtač ustvarja

zračni tok, ki posuši tla

Higienski rezultati čiščenja

AquaTrio Pro odstrani do 99 % vseh bakterij***

in zmanjšuje alergene. Zaradi ločenih

zbiralnikov za čisto in umazano vodo se ves

prah in vsi alergeni zbirajo v zbiralniku za

umazano vodo.

Voda iz pipe

AquaTrio Pro zagotavlja odlične rezultate z

uporabo hladne ali tople vode iz pipe. Po

potrebi lahko dodate tudi čistilno sredstvo,

vendar vedno uporabite takšnega, ki se peni

malo oziroma se sploh ne peni in je primeren

za trda tla.

Hitro rotirajoče krtače

Zmogljivi krtači iz mikrovlaken se vrtita s

hitrostjo 6700 vrt/min in učinkovito

odstranjujeta vsa razlitja, prah in umazanijo,

hkrati pa se prilagajata različno oblikovanim

tlom ter čistita celo med režami.

Ločena zbiralnika za vodo

Ločena zbiralnika za čisto in umazano vodo

zagotavljata, da vedno čistite z čisto vodo, vsa

umazanija in alergeni pa ostanejo v zbiralniku

za umazano vodo.

Tla se posušijo 50 % hitreje

V primerjavi z običajnim čiščenjem se tla

posušijo za 50 % hitreje.

Za vse vrste trdih tal**

Idealno za vse vrste trdih tal (primerno za

mokro čiščenje): les, parket, laminat,

vinil/linolej, keramika/ploščice,

marmor/naravni kamen.

Očisti več kot 60 m2

Poln 700 ml zbiralnik očisti več kot 60 m2 trdih

tal – velike površine lahko očistite z zelo malo

vode.

Samočistilne krtače

Krtače se med uporabo same čistijo.

Centrifugalne sile umazanijo in vodo iz tal iz

krtač odvajajo v zbiralnik za umazano vodo. Za

optimalno učinkovitost čiščenja krtače AquaTrio

Pro zamenjajte vsakih 6 mesecev (FC8054).

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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Specifikacije

Nastavki

Priloženi pribor: Podstavek za splakovanje

Širina nastavka: 320 mm

Uporabnost

Ročaj za enostavno dviganje

Premikanje naprej ali nazaj

Območje delovanja: 9,5 m

Menjava krtače med čiščenjem: Ni potrebno

Zmogljivost zbiralnika za čisto vodo (največ):

0,65 L

Čista voda: indikator za dolivanje: Da, LED-

indikator

Čistilna sredstva, ki jih je mogoče uporabiti:

jasno čistilno sredstvo ali samo voda

Zbiralnik za umazano vodo: indikator

napolnjenosti: Da, LED-indikator

Zmogljivost zbiralnika za umazano vodo

(največ): 0,8 L

Filtri za čiščenje: Brez

Napajanje: Žično

Čas priprave za uporabo: Takoj

Primerno za les in parket

Velikost očiščene površine na zbiralnik: Več

kot 60 m2

Dolžina kabla: 8 m

Zmogljivost

Čistilna tehnologija: Tehnologija za trojno

pospeševanje

Čistilni element: 2 rotirajoči krtači iz

mikrovlaken

Vhodna moč (IEC): Največ 500 W

Mehanska moč: 6700 vrt/min

Prijaznost do okolja

Energijska učinkovitost

Filtriranje

Filtrirni sistem: Ciklonsko filtriranje. Ni filtrov

za čiščenje.

Teža in dimenzije

Dimenzije izdelka (D x Š x V): 305 x 320 x

1150 mm

Dimenzije embalaže (D x Š x V): 790 x 390 x

395 mm

Teža izdelka: 6,7 kg

Teža z embalažo: 10,8 kg

Zasnova

Barva: antracit

* * Primerno za mokro čiščenje

* ** v primerjavi z uporabo sesalnika moči 2200 W in

običajnim čiščenjem

* *** Ob uporabi s čistilnim sredstvom
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