
 

„AquaTrio Pro“

 
Trys viename: siurbia, valo ir
džiovina

Trejopo veikimo technologija

Pastebimas drėgnasis valymas

Visoms kietoms grindims

 

FC7088/01

Siurbia dulkes, drėgnai valo ir džiovina iš karto

Akivaizdus kietų grindų drėgnasis valymas

„AquaTrio Pro“ siurbia, valo ir sausina vienu metu ir reikalauja 50 proc. mažiau laiko

ir pastangų*. Galingas ir švelnus mikropluošto šepetys efektyviai pašalina

nešvarumus ir dėmes. Akivaizdūs ir nepriekaištingi valymo rezultatai, pastebimi ant

visų kietų grindų**.

Pažangi technologija – tobuli rezultatai

Pažangus valymas – tobuli rezultatai

Pašalina iki 99 % bakterijų*** ir šalina alergenus

2 mikropluošto šepečiai pašalina visus nešvarumus, dulkes ir purvą

Antialergiška – ECARF patvirtinta kokybė

Nenutrūkstamas efektyvus valymas

Atskiri švaraus ir purvino vandens bakai

Greitai besisukantys šepečiai naudojimo metu išsivalo patys

Paprastas naudoti ir efektyvus

Su vienu vandens baku išvalysite daugiau nei 60 m2

Savaime išsivalantis prietaisas su skalavimo dėklu

Gerai veikia su šaltu / šiltu vandeniu, su valymo priemonėmis ir be jų

Sutaupykite iki 50 % energijos*. Sutaupykite iki 70 % vandens*

LED indikatoriai rodo, kai reikia imtis veiksmų

Idealiai tinka kietoms grindims**



„AquaTrio Pro“ FC7088/01

Ypatybės

Trejopo veikimo technologija

– Siurbimas: dėl galingos „Aqua Cyclone“

technologijos susiurbiami ir pašalinami bet

kokie išsilieję skysčiai, nešvarumai ir dulkės –

Drėgnasis valymas: priešinga kryptimi

besisukantys mikropluošto šepečiai nukreipia

švaraus vandens srovę ir veiksmingai šalina

nešvarumus ir purvą. Visi nešvarumai

ištirpinami vandenyje ir laikomi atskirame

bakelyje. – Džiovinimas: greitai besisukantys

šepečiai sukuria oro srautą, kuriuo

išdžiovinamos grindys

Higieniški valymo rezultatai

„AquaTrio Pro“ pašalina iki 99 % visų tipų

bakterijų*** ir mažina alergenų skaičių. Dėl

atskirų švaraus ir nešvaraus vandens bakelių

visos dulkės ir alergenai sulaikomi nešvaraus

vandens bakelyje.

Vanduo iš čiaupo

Su „AquaTrio Pro“ išvalysite puikiai naudodami

tik šaltą ar šiltą vandenį iš čiaupo. Jei reikia,

galite įpilti ir pasirinktos valymo priemonės.

Rekomenduojame naudoti tik jūsų grindims

tinkamus beveik ar visiškai neputojančius

grindų valiklius.

Greitai besisukantys šepečiai

Galingi mikropluošto šepečiai sukdamiesi 6

700 sūk./min. greičiu pašalina tai, kas išlieta,

dulkes ir purvą ir prisitaiko prie skirtingų grindų

formų net valant gilesnius grindų plyšius.

Atskiri vandens bakai

Atskiri švaraus ir purvino vandens bakai

užtikrina, kad visada valysite švariu vandeniu,

o visi nešvarumai ir alergenai bus nešvaraus

vandens bakelyje.

Grindys džiūsta 50 % greičiau

Grindys džiūsta 50 % greičiau palyginti su

įprastu drėgnuoju valymu.

Tinkama visoms kietosioms grindims**

Puikiai tinka visoms kietoms grindims (tinka

valyti drėgnuoju būdu): medžio, parketo,

laminato, vinilo ir linoleumo, keramikos ir

plytelėms, marmuro ir natūralaus akmens

grindims.

Išvalysite daugiau nei 60 m2

Vieno pilno 700 ml bako užtenka išvalyti

daugiau nei 60 m2 grindų, todėl galite išvalyti

didelį plotą pripylę minimalų kiekį vandens.

Savaime išsivalantys šepečiai

Šepečiai naudojimo metu išsivalo patys. Tai

užtikrina išcentrinė jėga, kuri išstumia nuo

grindų suvalytą purvą ir vandenį iš šepečių į

nešvaraus vandens baką. Tam, kad valymo

rezultatai būtų optimalūs, „AquaTrio Pro“

šepečius keiskite kas 6 mėnesius (FC8054).

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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Specifikacijos

Antgaliai ir priedai

Pridėti priedai: Skalavimo dėklas

Antgalio plotis: 320 mm

Naudojimo trukmė

Rankena, kad būtų lengva pakelti

Galima valyti į priekį arba atgal

Veikimo spindulys: 9,5 m

Pakeisti šepetį valant: Nereikia

Švaraus vandens bakelio talpa (maks.): 0,65 l

Švarus vanduo: pripildymo indikatorius: Taip,

LED indikatorius

Galimos naudoti valymo priemonės: švarios

valymo priemonės arba tik vanduo

Purvino vandens bakas: kiekio indikatoriaus:

Taip, LED indikatorius

Purvino vandens bakelio talpa (maks.): 0,8 l

Valymo filtrai: Nėra

Maitinimo šaltinis: Laidinis

Įjungimo laikas: Iškart

Tinka medžiui ir parketui

Paviršiaus išvalymas vienu baku: Daugiau nei

60 m2

Maitinimo laido ilgis: 8 m

„Performance“

Valymo technologija: Trejopo veikimo

technologija

Šluostymo elementas: 2 besisukantys

mikropluošto šepečiai

Įeinanti energija (IEC): Maks. 500 W

Mechaninė galia: 6700 aps./min.

Pastovumas

Efektyvus energijos naudojimas

Filtravimas

Filtravimo sistema: Cikloninė. Jokio valomo

filtro

Svoris ir matmenys

Gaminio matmenys (IxPxA): 305 x 320 x

1150 mm

Pakuotės matmenys (I x P x A): 790 x 390 x

395 mm

Gaminio svoris: 6,7 kg

Svoris su pakuote: 10,8 kg

Konstrukcija

Spalva: Antracitas

* * Tinka drėgnam valymui

* ** Palyginti su siurbimu 2 200 W galios dulkių siurbliu ir

įprastiniu valymu

* *** naudojant valymo priemonę

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be

įspėjimo. Prekių ženklai yra

„Koninklijke Philips N.V.“ ar jų

atitinkamų savininkų nuosavybė.

Išleidimo data

2019‑02‑08

Versija: 23.6.1

EAN: 08 71010 36525 19

www.philips.com

http://www.philips.com/

