
 

Tolmuimemis- ja
aurutamissüsteem

Steam Plus

 
Kaks ühes: imeb tolmu ja
aurutab

30 s kuumenemisaeg

2 mikrokiudpatja

Kõik kõvakattega põrandad

 

FC7020/01

Hoidke oma põrandad auru abil säravpuhtad

Pühkige ja aurutage ühekorraga

Hoidke oma kodu Philipsi Steam Plus FC7020 abil säravpuhtana. Nautige kõige

hügieenilisemaid puhastustulemusi, kuna aur tapab mikroobe ja baktereid. See

pühkimist ja aurutamist kombineeriv seade säästab aega ja energiat.

Hügieeniliselt puhas tulemus

Aur hävitab 99,9% pisikutest ja bakteritest

1300 W tagab võimsad aurutustulemused

Säästab aega ja vaeva

Imege tolmu ja aurutage ühekorraga

Ülikiire kuivamine

100% kemikaalivaba puhastamine

Ei mingeid mustusemärke põrandal

Võib kasutada kraanivett

Kaasas 2 mikrokiudpatja

Pestavad ja vastupidavad mikrokiudpadjad

Automaatne väljalülitus

Aurufunktsioon seiskub, kui te peatute
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Esiletõstetud tooted

Aur hävitab pisikud ja bakterid

Nautige võimalikult hügieenilisi

puhastustulemusi Philipsi Steam Plusiga.

Philipsi Steam Plus tapab kuni 99,9%

pisikutest ja bakteritest. Saate desinfitseerida

kõikvõimalikke kõvakattega põrandaid

kemikaalide abita, kasutades vaid vett.

1300 W tagab võimsad aurutustulemused

1300 W tagab kiire soojenemise. Steam Plus

on kasutusvalmis vähem kui 30 sekundiga.

Valge LED-märgutuli muutub siniseks, kui

Steam Plus on aurutamiseks valmis.

Imege tolmu ja aurutage ühekorraga

Saavutage hügieenilised tulemused vaid ühe

sammuga. Steam Plusi kombineeritud tegevus

säästab aega ja energiat.

Tolmuimemisfunktsioon eemaldab mustuse,

tolmu ja puru ning aurutusfunktsioon

desinfitseerib. Saate kumbagi funktsiooni

kasutada eraldi või korraga, et saavutada

puhas põrand ühe tõmbega.

Ülikiire kuivamine

Philipsi Steam Plus aitab teil koristamisel aega

säästa. Kuigi Steam Plus eemaldab efektiivselt

nähtava ja nähtamatu mustuse, jätab see

põranda peaaegu täiesti kuivaks.

100% kemikaalivaba puhastamine

SteamPlus töötab ainult veega ja ei jäta

põrandale mingeid kemikaalijääke.

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.

Automaatne väljalülitus turvalisuse

tagamiseks

Kui teete aurupuhastamise ajal peatuse,

lõpetab Steam Plus püstises asendis

automaatselt aurutamise - ohutuse ja

meelerahu heaks.

Võib kasutada kraanivett

SteamPlus on spetsiaalselt välja töötatud

puhastamiseks, kasutades kraanivett. Selle

aktiivne katlakivifilter eemaldab automaatselt

veest katlakivi. Soovitame vahetada aktiivset

katlakivifiltrit iga kuue kuu tagant, et vältida

katlakivi teket ja nautida suurepärast jõudlust

tööea jooksul.

Philipsi roheline logo

Philipsi keskkonnasõbralikud tooted võivad

vähendada kulusid, energiatarbimist ja CO2

heitkoguseid. Kuidas? Nende

keskkonnasõbralikkust on parandatud oluliselt

ühes või mitmes Philipsi keskkonnasõbraliku

tooterühma keskses valdkonnas –

energiatõhusus, pakend, ohtlikud ained, kaal,

ringlussevõtt ja kõrvaldamine ning

usaldusväärsus kogu kasutusea jooksul.
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Spetsifikatsioon

Disain

Värvus: Säravvalge ja erksinine

Disainielemendid

Tolmukamber ja veepaak: Läbipaistev

Jõudlus

Müratase (Lc, IEC): <75 dB

Sisendvõimsus (IEC): 1300 W

Auru juhtimine

Soojenemisaeg: <30 s

Tööaeg (aurutamisel): 20 min

Aurutamisjõudlus: 20 g/min

Auru temperatuur otsakus: 100 °C

Veepaagi suurus: 450 ml

Aktiivne katlakivifilter

Kasutatavus

Reguleeritav teleskoopvars: 100 - 120 cm

Juhtme pikkus: 6 m

Eemaldatav vars: Korpuse küljest (kruviga)

Ooterežiim: Automaatne auru väljalülitamine

Juhtmehoidik: Varre küljes

Otsakud ja tarvikud

Komplektisolevad tarvikud: 1 padja hoidik

Puhastamine: Pestav mikrokiudpadi, Kiirelt

pöörlev hari

Kaal ja mõõtmed

Mikrokiudpadja mõõtmed: 27 x 11 cm

Otsaku mõõtmed: 28 x 18 x 4,5 cm

Kaal (kg): <3 kg
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