
Doodt tot 99% van de microben en bacteriën zonder
chemicaliën

Stoomreiniger RY6590
RY6597WH

  

 

 De Rowenta Steam Power ¤SEO¤steelstofzuiger¤/SEO¤ zorgt voor perfecte reinigingsresultaten voor een
gezonde en hygiënische huiselijke omgeving, reinigt met de kracht van stoom zonder gebruik te maken van
chemicaliën of detergenten. Ervaar diepe reinigingsprestaties die tot 99% van de microben en bacteriën
aanpakken, met geavanceerde opties en uitstekende ergonomie als kers op de taart.

 



PRODUCTVOORDELEN

Perfecte reiniging en een gezonde huiselijke omgeving
Ontdek gezonde en hygiënische reiniging met de zuiverende kracht van stoom, voor een
perfecte en vlekkeloze omgeving zonder gebruik te maken van schadelijke chemicaliën of
detergenten.

Alle vloeren: 3 stoomstanden en Ultra Glider om aan uw vloeren aan te passen
Voor harde vloeren past u de stoomtoevoer aan via drie stoomstanden die geschikt zijn voor
alle soorten harde vloeren, voor uitzonderlijke reiniging met enkel leidingwater. Voor zachte
vloeren, zoals tapijten en vloerkleden maakt u gebruik van de exclusief ontworpen Ultra Glider
die eenvoudig over de mond van de stoomreiniger wordt geplaatst en ervoor zorgt dat u
moeiteloos glijbewegingen over uw tapijten en vloerkleden kan maken. Met dit hulpstuk kan u
zelfs uw zachte vloeren opfrissen met de kracht van stoom in slechts één beweging. 

Zeer Efficiënte Reinigingsdoek Voor Perfecte Resultaten
Een zeer efficiënte microvezel reinigingsdoek zorgt voor perfecte reinigingsresultaten zonder
strepen of vlekken achter te laten.

Lichtgewicht ergonomisch ontwerp voorzien van een handriem
Lichtgewicht ontwerp gecombineerd met verbeterde ergonomie voor bijzonder gebruiksgemak,
met een handriem voor een comfortabele en natuurlijke greep en een parkeerstand voor extra
comfortabel gebruik.

Handsfree systeem voor het vervangen van de doekjes
Een handsfree systeem zorgt voor de schoonste en meest hygiënische manier om doekjes te
verwijderen bij gebruik van de stoomreiniger.

Extreme Borstel voor Diepe Reiniging bij Hardnekkige Vlekken
Een geïntegreerde Extreme Borstel is het perfecte middel voor diepe reiniging van hardnekkige
opgedroogde vlekken en aangekoekt vuil (verkrijgbaar op bepaalde modellen).

Systeem met antikalkcartridges 
Antikalkcartridge voorkomt kalkschade aan uw toestel en verhoogt de duurzaamheid.



Andere productfoto's

Repareerbare producten - 10 jaar

Ontworpen om gemakkelijk te repareren
Snelle en goedkope levering van onderdelen gedurende minstens 10 jaar
6500 reparatiecentra wereldwijd
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

VERMOGEN
Categorie met snoer Stoomreiniger met snoer

Vermogen [1200 W]

Krachtregeling Ja

Stoominstellingen JA (min/medium/max)
AUTONOMIE

Opwarmtijd 30 sec

Indicator "stoom gereed" Ja
UITRUSTING

Capaciteit waterreservoir [0.6 L]

Uitneembaar waterreservoir Ja

Pakket met aanbevolen verbruiksmaterialen JA: twee reinigingsdoekjes “alle vloeren” en antikalkcartridge

Waterfiltering Antikalkfilter*1
ERGONOMIE

Parkeerstand Ja

Lushandvat Ja
AFMETINGEN/GEWICHT

Afmetingen (LxBxH) [210x160x1100 mm]
ONTWERP

Kleuren Wit, diepzeeblauw

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 2211400420

 EAN code Omdoos PCS / Lagen Lagen / Pallet PCS / Pallet PCS / Container

EAN ST : 3221614004209
EAN UC :

1 5 11 55
C20 : 990

C40 : 2 080
HQ4 : 2 280

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 610 x 220 x 210 (MM) 610 x 220 x 210 (MM) 1 200 x 800 x 2 444 (MM)

gewicht 2.92 4,47 (KG) 4,47 (KG) 266,85 (KG)


