
Perfect schoonmaken in de helft van de tijd

CLEAN & STEAM RY7597WH
Clean & Steam All Floors

RY7597WH  

 

 Clean & Steam stofzuiger biedt een innovatieve oplossing om uw vloeren vlekkeloos schoon te houden in minder
tijd. Dankzij een exclusieve zuigmond wordt de vloer eerst gestofzuigd en daarna gereinigd met stoom, en dat in
één enkele beweging. Het resultaat is schitterend, gezonde schoonmaakprestaties geschikt voor elk soort vloer.

*U&A - Home Cleaning 2013 - Frankrijk / Italië / Duitsland

 



PRODUCTVOORDELEN

2 in 1: dweil en stofzuig vloeren in één enkele beweging!
Elke week spenderen we gemiddeld 34 minuten aan het stofzuigen van onze vloeren, en nog
eens 31 minuten aan het dweilen ervan.* Clean & Steam is de innovatieve combinatie van een
uiterst efficiënte steelstofzuiger en een stoomreiniger. Verlies niet langer tijd met stofzuigen en
dweilen: ga in een enkele keer over je harde vloer met Clean & Steam en sta versteld van het
resultaat.

Alle vloeren in de helft van de tijd
Gebruik Clean&Steam voor harde vloeren om tijd te winnen bij het schoonmaken. Voor tapijten
en vloerkleden maakt u gebruik van een exclusief ontworpen toebehoren Ultra Glider: stofzuig
en verfris gelijktijdig uw tapijten met stoom in slechts één simpele beweging.

Perfecte prestaties voor een blijvend resultaat
In tegenstelling tot de klassieke filters die snel verstopt geraken, levert de Advanced
Cyclonic-technologie een hoogwaardige scheiding van lucht en stof voor blijvende
schoonmaakprestaties.

Gezond reinigen
CLEAN & STEAM elimineert tot 99% van de aanwezige bacteriën en microben met enkel
kraantjeswater.

Perfecte stoom aangepast aan het type vloer
Afhankelijk van het type vloer (parket, tegels, tapijt, etc.), kan de gebruiker de stoomtoevoer op
de gewenste stand plaatsen.

Goed voor de vloer en het milieu
Zonder schoonmaakmiddelen: geen chemicaliën nodig.

Perfect voor zelfs de meest lange schoonmaakbeurten!
Dankzij de verwijderbare watertank van 0,7 liter, kun je schoonmaken tot 40 min*, of 100 m2*,
zonder bij te vullen.
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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

 *op 'min'-stand
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PRODUCTEIGENSCHAPPEN

VERMOGEN
Categorie met snoer Stoomreiniger met snoer

Technologie Cycloontechnologie

Vermogen [1700 W]

Motorisering Bypassmotor

Stoominstellingen JA (min/medium/max)
AUTONOMIE

Stoomduur Tot 40 minuten

Opwarmtijd 30 sec

Indicator "stoom gereed" Ja
AANZUIGKOP

Zuigkop (vacuüm) Dual Clean & Steam
UITRUSTING

[Washable floor mops] [*100 times in washing machine]

[Carpet glider] Ja

Inhoud van de stofbak/-zak - in L [0,4 L]

Capaciteit waterreservoir [0,7 L]

Uitneembaar waterreservoir Ja

Pakket met aanbevolen verbruiksmaterialen ZR0058 01

Waterfiltering Antikalkfilter*2
ERGONOMIE

Telescopische buis Ja

Parkeerstand Ja

Lushandvat Ja
AFMETINGEN/GEWICHT

Afmetingen (LxBxH) [259x272x1210 mm]
ONTWERP

Kleuren Wit, diepzeeblauw, kamille

Land van herkomst China

LOGISTIEKE DATA CMMF 2211400416

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

EAN ST : 3221614004162
EAN UC :

1 3 5 15
C20 : 448
C40 : 896

HQ4 : 1 056

uitgepakt product verpakt product Standaard Pakket pallet
Afmetingen (hoogte x diepte x breedte) 259,0 x 272,0 x 1210,0 890 x 210 x 310 (MM) 905 x 220 x 325 (MM) 1 200 x 800 x 1 765 (MM)

gewicht 6.0 8,8 (KG) 8,8 (KG) 153 (KG)


