
 

Käsi-aurupuhasti

SteamCleaner Multi

 

1200 W

2 mikrokiudpatja

Täppisotsak

 

FC7008/01 Aur tagab alati hügieenilised pinnad
Kõrvaldage tugevad plekid ja häivitage bakterid - ilma

kemikaalideta

Philipsi SteamCleaner Multi eemaldab auru abil tugevad plekid ja puhastab

määrdunud kohad. Nautige hügieenilist tulemust ainult veeauru abil, mis tapab

kuni 99.9% bakteritest. Auruotsak pääseb ligi kõikidele nurkadele ning

mikrokiudpadi eemaldab ja imab sisse mustuse.

100% kemikaalivaba puhastamine

Töötab ilma pesuaineta, puhastatavale pinnale ei jää mingeid jääke

Hügieeniliselt puhas tulemus

Aur hävitab 99,9% pisikutest ja bakteritest

Lihtne kasutada

Kaasas 2 mikrokiudpatja

Kerge, kompaktne ja hõlpsasti hoiustatav

Kasutusvalmiduse märgutuli

Eemaldab ka kõige tugevamad plekid

Pestavad ja vastupidavad mikrokiudpadjad

Eemaldab siledatelt pindadelt kerge vaevaga plekid ja mustuse

Parim juurdepääs kõikidele nurkadele ja kitsastele kohtadele

Kolmnurkne auruotsak kasutamiseks kõikjal

Auruga töötav täppisotsak kitsaste nurkade jaoks



Käsi-aurupuhasti FC7008/01

Esiletõstetud tooted

100% kemikaalivaba puhastamine

Philipsi SteamCleaner Multi kasutab

puhastamiseks üksnes vett ega jäta endast

maha mingeid puhastusainete jääke.

Eemaldab pisikud ja bakterid

Nautige hügieenilisi puhastustulemusi Philips

SteamCleaner Multiga. Steam Cleaner Multi

hävitab kuni 99,9% pindadel olevatest

pisikutest ja bakteritest kasutades üksnes vett

ja ei mingeid kemikaale.

Pestavad mikrokiudpadjad

Kaasas 2 pestavat ja vastupidavat

mikrokiudpatja. Pehme mikrokiudmaterjal

vabastab, eemaldab ja imab õrnalt sisse tolmu

ja mustuse. Mustuse eemaldamine käib

efektiivselt ja õrnalt. Mikrokiudpadjad on

masinpestavad ja lihtsalt paigaldatavad ning

eemaldatavad.

Lihtne kasutada

SteamCleaner Multi on väike ja kompaktne,

kergesti hoiustatav ja alati käepärast. Tänu

oma kergusele muudab see isegi pikema

koristamise vähem vaevarikkamaks.

Kasutusvalmiduse märgutuli

Märgutuli muutub kuumenedes valgeks ning

kui seade on aurutamiseks valmis, hakkab

vilkuma sinine tuli. SteamCleaner Multi on

kasutamiseks valmis vähem kui 45 sekundiga,

tagades pideva auruvoo kogu koristamisaja

vältel.

Ülihea imavusega mikrokiudpadjad

Mikrokiudpadjad on spetsiaalselt loodud

aurutamise ajal pindadelt kogu mustust ja

tolmu üles tõstma ja endasse imema - et ühe

protsessi käigus saaks pingutuseta kõik

puhtaks.

Eemaldab isegi kõige raskemini eemaldatava

mustuse

Kõrgel kuumusel aurutamine lahustab rasva ja

mustuse. Aurutamine on võimas meetod

igasuguste plekkide ja mustuse

eemaldamiseks.

Maksimaalne ulatus

Puhastage kõik siledad pinnad kolmnurkse

auruotsakuga, mille otsas on mikrokiudpadi.

Ühe liigutusega eemaldate kõik mustuse ja

plekid. Tänu kolmnurksele kujule saate

puhastada nii pindu, kui pääsete tänu teravale

otsale ligi ka kõigile nurkadele.

Täppisotsak nurkade jaoks

Auruga töötav ja spetsiaalse kujuga

täppisotsak on spetsiaalselt loodud kitsaste ja

raskesti ligipääsevate alade jaoks, kuhu

tavaliste abivahenditega ligi ei pääse (nt

tõmbekapid).
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Spetsifikatsioon

Disain

Värvus: Ereroheline

Jõudlus

Sisendvõimsus (max): 1200 W

Kasutatavus

Juhtme pikkus: 2,5 m

Kaal ja mõõtmed

Toote kaal: 0,7 kg

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: 2 mikrokiudpatja

Puhastamine: Pestav mikrokiudpadi

Auruotsak: Auruga töötav täppisotsak,

Kolmnurkne auruotsak

Auru juhtimine

Soojenemisaeg: <45 s

Auru temperatuur otsakus: 100 °C

Kemikaalivaba puhastamine: 100 %
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