
 

Sistema de limpeza para
varrer e limpar com vapor

Steam Plus

 
2 em 1: varre e limpa com vapor

Tempo de aquecimento de
30 seg.

2 bases em microfibra

Todos os pavimentos

 

FC7020/01

Mantenha o seu chão a brilhar com vapor

Varrer e limpar com vapor numa só passagem

Mantenha a sua casa limpa e brilhante com o novo Philips Steam Plus FC7020.

Desfrute dos resultados de limpeza mais higiénicos, visto que o vapor mata

germes e bactérias. Este sistema de limpeza combinado para varrer e limpar com

vapor poupa-lhe tempo e esforço.

Resultados de limpeza higiénicos

O vapor mata até 99,9% dos germes e bactérias

1300 W para vapor potente

Poupa tempo e esforço

Varrer e limpar com vapor numa só passagem

Tempo de secagem extra rápido

Limpeza 100% sem químicos

Não deixa resíduos no chão

Adequado água da torneira

Inclui 2 bases em microfibra

Bases em microfibra laváveis e duradouras

Desligar automático

A função de vapor pára quando faz pausa
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Destaques

O vapor mata germes e bactérias

Desfrute dos resultados de limpeza com vapor

mais higiénicos com o Philips Steam Plus. O

sistema Philips Steam Plus mata até 99,9%

de germes e bactérias. Desinfecte todos os

tipos de pavimentos sem químicos e utilizando

apenas água.

1300 W para vapor potente

1300 W para um tempo de aquecimento

rápido. O Steam Plus está pronto a utilizar em

menos de 30 seg. A luz indicadora LED muda

de branco para azul quando o Steam Plus

estiver pronto para limpar com vapor.

Varrer e limpar com vapor numa só passagem

Obtenha resultados higiénicos num só passo.

A acção combinada do Steam Plus poupa

tempo e esforço. A função para varrer remove

sujidade, pó e todos os tipos de migalhas,

enquanto a função para limpar a vapor

desinfecta. Também pode utilizar cada opção

separadamente, ou combiná-las para limpar o

seu chão numa só passagem.

Tempo de secagem extra rápido

O Philips Steam Plus permite-lhe poupar

tempo durante o processo de limpeza. Para

além de limpar eficazmente a sujidade visível

e invisível, o Steam Plus deixa o chão

praticamente seco.

Limpeza 100% sem químicos

O SteamPlus funciona apenas com água. Este

não deixa qualquer tipo de resíduos químicos

no seu chão.

Bases em microfibra laváveis

Inclui 2 bases em microfibra laváveis e

duradouras. O material macio em microfibra

solta suavemente, levanta e absorve pó e

sujidade. Este remove sujidade de forma suave

e eficaz. As bases em microfibra são laváveis

na máquina de lavar roupa e fáceis de colocar

e retirar.

Pausa automática para a sua segurança

Se fizer pausa durante a limpeza a vapor, o

Steam Plus pára automaticamente de libertar

vapor na posição vertical. Para uma maior

segurança e tranquilidade.

Adequado água da torneira

O SteamPlus foi desenvolvido especialmente

para limpar utilizando água canalizada. O seu

filtro anticalcário activo descalcifica a água

automaticamente. Recomendamos a

substituição do filtro anticalcário activo, no

mínimo, a cada 6 meses para impedir a

formação de calcário e assegurar um óptimo

desempenho ao longo da vida útil do aparelho.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Design

Cor: Branco estrela e azul vivo

Características de design

Compartimento do pó e depósito da água:

Translúcido

Performance

Nível de ruído (Lc IEC): <75 dB

Potência de entrada (IEC): 1300 W

Gestão do vapor

Tempo de aquecimento: <30 s

Tempo de funcionamento (com vapor): 20 min.

Capacidade de limpeza com vapor: 20 g/min

Temp. do vapor no bocal: >100 °C

Capacidade do depósito da água: 450 ml

Filtro anticalcário activo

Facilidade de utilização

Cabo telescópico ajustável: 100 - 120 cm

Comprimento do cabo de alimentação: 6 m

Montagem do cabo amovível: Da estrutura

(com um parafuso)

Modo de espera: Desactivação automática do

vapor

Compartimento do fio: No cabo

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: 1 suporte para base

Limpeza: Base em microfibra lavável, Escova

de rotação rápida

Peso e dimensões

Dimensões da base em microfibra: 27x11 cm

Dimensões do bocal: 28x18x4,5 cm

Peso (kg): <3 kg
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