
Zlikviduje až 99 % mikrobů a bakterií bez použití chemikálií

STEAM POWER RY6530
Parní čistič Rowenta Steam Power RY6530WH

RY6537WI  

 

 Parní čistič Rowenta Steam Power nabízí dokonalé řešení úklidu pro zdravé a hygienické domácí prostředí. Čistí
pomocí páry bez použití chemikálií a detergentů. S tímto parním mopem získáte výhodu vysoce výkonného
hloubkového úklidu, při němž dojde k odstranění až 99 % mikrobů a bakterií, a k tomu vyspělé funkce a vynikající
ergonomické vlastnosti.

 



VÝHODY PRODUKTU

Dokonalý úklid a zdravá domácnost
Objevte zdravý a hygienický úklid prostřednictvím čisticího účinku páry, který vám zajistí
dokonale hygienické prostředí ekologicky - bez použití škodlivých chemikálií a detergentů a s
minimální spotřebou vody.

Speciální použití na tvrdé podlahy: 3 nastavení páry, přizpůsobená různým typům podlahy
Množství páry lze regulovat pomocí tří nastavení vhodných pro všechny typy tvrdých povrchů,
která zajišťují dokonalý úklid jen pomocí vody z kohoutku.

Vysoce účinný návlek na mop pro dokonalé výsledky
Vysoce efektivní návlek na mop z mikrovlákna pro dokonalý úklid, který nezanechává šmouhy
ani skvrny.

Lehký ergonomický design s držadlem ve tvaru oka
Odlehčený design se snoubí s vyspělými ergonomickými vlastnostmi, jejichž výsledkem je
výjimečně snadné použití, držadlo ve tvaru oka pro pohodlné a přirozené uchopení a praktická
odkládací poloha.

Bezdotykový systém výměny návleků
Bezdotykový systém zajišťuje nejčistší a nejhygieničtější způsob výměny návleků při práci
s parním mopem - pouze stlačením tlačítka na hubici nohou.

Odvápňovací systém 
Odvápňovací kazeta zabraňuje poškození přístroje vodním kamenem a prodlužuje jeho
životnost.

Opravitelný výrobek - 10 let

Určeno pro snadnou opravu
Rychlé a levné dodání náhradních dílů po dobu 10 let +
6 500 servisních středisek na celém světě
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VLASTNOSTI PRODUKTU

[PERFORMANCE]
Šňůrová kategorie Parní čistič na šňůře

Příkon [1200 W]

Řízení energie ANO

Nastavení páry Min
[AUTONOMY]

Čas zahřívání 30 sec

Ukazatel připravenosti páry ANO
[EQUIPEMENT]

Objem zásobníku na vodu [0.6 L]

Odnímatelná nádržka na vodu ANO

Doporučená sada spotřebního zboží [YES : two mop pads "all floors" and anticalc cartridge]

Vodní filtrace Filtr Anti Calc*1
[ERGONOMICS]

Parkovací poloha ANO

Rukojeť oka ANO
[DIMENSIONS/WEIGHT]

Rozměry (d x š x v) [210x160x1100 mm]
[DESIGN]

Barva Bílá, modrá

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2211400192

 EAN kód [logitic.datas.product.per.parcel] Ks / vrstvy Vrstva / paleta Ks / paleta Ks / kontejner

EAN ST : 3221614001925
EAN UC :

1 5 7 35
C20 : 990

C40 : 2 080
HQ4 : 2 280

Nezabalený produkt Zabalený produkt Standardní balík Paleta
Rozměry 610 x 220 x 210 (MM) 610 x 220 x 210 (MM) 1 200 x 800 x 1 610 (MM)

Hmotnost 2.65 (KG) 4,2 (KG) 4,2 (KG) 168 (KG)


