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Ak›ll› Buhar Kontrolü ve Portatif Buharl› temizleyicisi ile
profesyonel çözümler sunar!

Ak›ll› Buhar Kontrol Sistemi
‘‘Ak›ll› Buhar Kontrolü’’ özelli¤i sayesinde
3 kademeli buhar gücü ile derinlemesine temizlik sa¤lar.
Zemin tipine göre uygun buhar gücünü ayarlayarak
evinizin her köﬂesinde hijyenik ortamlar yaratabilirsiniz.

DUST (toz alma modu)
Kullan›m Yüzeyleri

1 . kademe

Tavsiye edilen kullan›m

• Laminant
• Hafif temizlik & ince toz alma
• Bambu
• Zeminleri sanitize etme
• Ahﬂap (su geçirmeyen) • Hal› ve kilimleri canland›rma
• Hal› (hal› k›za¤› ile)
ve deodorize etme

MOP (paspas modu)
Kullan›m Yüzeyleri

2 . kademe

• Mermer
• Fayans
• Parke
• Mineflo (PVC)

Tavsiye edilen kullan›m

• Günlük temizlik
• Lekeleri ve hafif kirleri temizleme
• Orta düzeyde bas›lan yerlerin
temizli¤i
• Zeminleri sanitize etme

SCRUB (ovma modu)
Kullan›m Yüzeyleri

3 . kademe

• Seramik
• Fayans
• Taﬂ

Tavsiye edilen kullan›m

• ‹natç› ve yap›ﬂm›ﬂ kirleri, lekeleri
ç›karma
• Yo¤un kullan›lan yerlerin
derinlemesine temizli¤i
• Zeminleri sanitize etme

Bütün sert zeminlerde güvenle kullanabilirsiniz

laminant

fayans

mermer

mineflo (PVC)

taﬂ

Hal› üzerinde kullan›m
Hal› ve kilimlerinizi canland›r›r ve tazelik verir.
Kötü kokular›n sebebi olan mikroorganizmalar›
yok ederek kötü kokular›n giderilmesine yard›mc›
olur.

Süper emici mikrofiber temizleme bezleri
Çift yönlü, y›kanan ve tekrar kullan›labilen
patentli mikro-fiber temizleme bezleri
özel bir teknoloji ile üretilmiﬂ olup toz ve
kirleri içine hapseder.

Buhar›n gücü ﬂimdi evinizin
her köﬂesinde!
Fakir 2 in 1 Professional Steam Mop,
kimyasal kullanmadan h›zl›, kolay ve
etkili bir temizlik için tasarlanm›ﬂt›r.
Yüksek s›cakl›ktaki buhar h›zla
kaybolurken, yerini lekesiz ve p›r›l p›r›l
bir ortama dönüﬂtürür.

Çocuklu aileler, hayvan besleyen
ve alerjisi olan kiﬂiler için
vazgeçilmez bir ürün olup
bakteri, mikrop, ev akar› ve
alerjenlerin * %99,9’unu yok eder.

* Belirlenen test ortam›nda geçerlidir, sonuçlar de¤iﬂiklik gösterebilir.

3 kademeli buhar gücüne sahip
Portatif çok yönlü buharl› temizleyici

Sert Zeminlerde Kullan›m
Direkt buhar kullan›m özelli¤i ile
özellikle mutfak ve banyolarda, zorlu
ve ulaﬂ›lmas› güç kenar-köﬂeleri, derz
aralar›n›, fayanslar› ve cam yüzeyleri
kolayca temizleyebilirsiniz.
Yap›ﬂm›ﬂ kirler ve sinmiﬂ kokular
giderilirken size hijyenik ortamlar kal›r.

Döﬂeme ve Perdelerdeki
k›r›ﬂ›kl›klar› açar, ilk günkü
canl›l›¤›na kavuﬂturur.
Oyuncak, koltuk, kanepe ve araba
döﬂemelerinin temizli¤inde
güvenle kullanabilirsiniz.

Düz zemin ve
Kenar-Köﬂe Temizli¤i
Tezgah, lavabo, davlumbaz
temizli¤inde kolayl›kla kullanabilirsiniz.

2 in1 Professional Steam Mop,
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kimyasal kullanmadan h›zl›, kolay ve etkili bir temizlik için tasarlanm›ﬂt›r.
Böylece temizli¤e k›sa zaman ay›rarak evinizin keyfini ç›kartabilirsiniz!
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