
Aparat de şters şi
curăţat cu abur

Steam Plus

 
2 perii lavabile cu microfibre

1 filtru de calcar activ

Înlocuieşte o dată la 6 luni

Compatibil cu FC7020...21

 
FC8056/01

Menţine-ţi podelele curate şi strălucitoare cu

abur
Compatibili cu aparatul de curăţat cu abur SteamPlus FC7020

Kit de schimb gata de utilizare cu doi bureţi din microfibră lavabili şi reutilizabili şi

cu un filtru de calcar activ pentru prelungirea duratei de viaţă a aparatului de

curăţat cu abur Philips SteamPlus.

Bureţi din microfibră lavabili şi reutilizabili

Uşor de schimbat şi ataşat

Filtru de calcar activ

Durată de viaţă extinsă a aparatului de curăţat SteamPlus



Aparat de şters şi curăţat cu abur FC8056/01

Repere Specificaţii

Bureţi din microfibră lavabili

Sunt incluşi 2 bureţi din microfibră lavabili şi

rezistenţi. Materialul din microfibră delicată se

lărgeşte, se ridică şi absoarbe praful şi

murdăria. Îndepărtaţi murdăria eficient şi uşor.

Bureţii din microfibră sunt lavabili şi uşor de

ataşat şi detaşat. Recomandăm înlocuirea

fiecărui burete la fiecare 6 luni pentru a vă

bucura de curăţarea cea mai igienică cu

aparatul de curăţat cu abur SteamPlus.

Filtru de calcar activ

Aparatul SteamPlus este creat special pentru a

curăţa utilizând apa de la robinet. Filtru său de

calcar activ decalcifiază automat apa.

Recomandăm schimbarea filtrului de calcar

activ cel puţin o dată la 6 luni pentru a preveni

calcifierea şi a vă bucura de performanţe

excepţionale pe întreaga durată de viaţă.

Înlocuiţi cu uşurinţă filtrul amplasat sub

recipientul rezervorului de apă pentru a extinde

durata de viaţă a aparatului de curăţat cu abur

SteamPlus.

Conţine

Microbureţi: 2x

Filtru de calcar activ
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