
Parný mop a vysavač v jednom. Dokonalé upratanie za
polovičný čas

CLEAN & STEAM RY7550
2v1: Bezvreckový vysávač a parný čistič Rowenta RY7557 Clean and

Steam
RY7557WH

  

 

   Vysávač Clean & Steam ponúka inovatívne riešenie na udržiavanie podláh bez škvrnky a zároveň úsporu času.
Vďaka unikátnej patentovanej sacej hubici dôjde pri jedinom pohybe k vysatiu podlahy a zároveň k jej vyčisteniu
parou. Výsledkom je dokonalé a hygienické upratanie, ktoré dokonale vyhovuje akémukoľvek druhu tvrdej
podlahovej krytiny.  

*U&A - Home Cleaning 2013 - Francúzsko / Taliansko / Nemecko

 



VÝHODY VÝROBKU

2v1: umývanie a vysávanie podlahy v jednom kroku!
Každý týždeň strávime v priemere 34 minút vysávaní podláh a ďalších 31 minút ich umývaním.*
Clean & Steam je inovatívna kombinácia vysoko efektívneho tyčového vysávača a parného
mopu. Už žiaden čas stratený vysávaním a následným umývaním podláh: s vysávačom Clean &
Steam budú vaše tvrdé podlahy bez škvrnky vďaka jedinému pohybu.

Kvalitne vyrobená sacia hubica
Unikátna patentovaná sacia hubica DUAL CLEAN & STEAM je navrhnutá pre prirodzený pohyb
vpred a vzad ako pri vysávaní. Vďaka tomuto inovatívnemu systému je prach z podlahy
odstránený vždy pred jej parným čistením.

Dokonalý výkon pre dlhotrvajúcu čistotu
Na rozdiel od klasických filtrov, ktoré sa upchávajú, pokročilá cyklónová technológia zaisťuje
vysoký stupeň separácie prachu zo vzduchu pre dlhotrvajúce výsledky upratovania.

Hygienické upratovanie
CLEAN & STEAM eliminuje až 99 % baktérií a choroboplodných zárodkov len s pomocou vody z
kohútika.

Optimálne množstvo pary podľa typu podlahovej krytiny
V závislosti od typu podlahovej krytiny (parkety, dlažba, vinyl, atď.) môže používateľ meniť
množstvo pary na vhodnejšie nastavenie.

Nepoškodzuje podlahu ani životné prostredie
Bez detergentov: už nie je nutné používať chemické čistiace prostriedky.

Vhodný aj pre dlhé upratovanie!
Vďaka odnímateľnej nádržke na vodu s objemom 0,7 l môžete upratovať po dobu až 40 minút
alebo na ploche až 100 m²* bez nutosti doplňovania vody.
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Fotografia(-e) životného štýlu k výrobkuFotografia(-e) životného štýlu k výrobku

Iné obrázky výrobku

Opraviteľný výrobok - 10 rokov

Určené pre snadnú opravu
Rýchle a lacné dodanie náhradných dielov po dobu 10 rokov+
6500 servisov na svete

 *Pri nastavení na „min.“

FOTOGRAFIE VÝROBKU
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FUNKCIE VÝROBKU

VÝKON
Káblová kategória Parný čistič s káblom

Technológia Cyklónová bezsášková technológia

Príkon 1700 W

Motorizácia Jednosmerný By Pass motor

Nastavenie pary Áno(min/medium/max)
ÚDAJE O PREVÁDZKE

Prevádzka pary až 40min

Čas zahrievania 30 sek

Ukazovateľ pripravenosti pary Áno
SACÍ HUBICA

Sacia hubica (vr.vysávania) Duálny Clean&Steam
VYBAVENIE

Kapacita vrecka/zásobníka 0,4 L

Objem nádržky na vodu 0,7 L

Odnímateľný zásobník na vodu ÁNO

Doporučené príslušenstvo ZR0058 01

Vodná filtrácia Filter Anti Calc *2

Odkladacia podložka ÁNO

Mikrovláknový mop [All floors and hard spot]

Mikrovláknový mop - množstvo 4
ERGONÓMIA

Dĺžka prívodného kábla 7.5 m

Parkovacia poloha ÁNO

Úroveň hluku 84 dB(A)

Rukoväť v tvare oka ÁNO

Teleskopická tyč ÁNO
ROZMERY/HMOTNOSŤ

Rozmery (d x š x v) 259x272x1210 mm

Hmotnosť 5.4 kg
DESIGN

Farba Biela a strieborná

[tech.char.country.origin] China

LOGISTICKÉ ÚDAJE CMMF : 2210019088

 
Kód EAN [logitic.datas.product.per.parcel] Počet ks vo

vrstvách
Počet vrstiev na

palete
Počet ks na palete Počet ks v nádobe

EAN ST : 3221610126103
EAN UC :

1 3 7 21
C20 : 448
C40 : 924

HQ4 : 1 056

Nebalený výrobok Balený výrobok Štandardný balík Paleta
Rozmery 259 x 272 x 1210 (mm) 310 x 210 x 890 (MM) 905 x 220 x 325 (MM) 1 200 x 800 x 6 469 (MM)

Hmotnosť 5.4 (kg) 8,98 (KG) 8,98 (KG) 209,58 (KG)


