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Dokonalá hygiena od
podlahy po strop.
Hoover představuje H-PURE 700 STEAM,
víceúčelový vysavač a parní čistič pro všechny
podlahy a povrchy, které čistí a dezinfikuje
v jednom kroku nebo zvlášť, a zaručuje
vynikající výkon v každém rohu vašeho domova.

Multifunkční vysavač
a parní čistič
100% Přírodní hygiena

Parní čištění je nejpřirozenější způsob, jak zaručit
bezpečné a hygienické domácí prostředí bez použití
chemických detergentů. H-PURE 700 STEAM je
ideálním spojencem proti alergenům, jako jsou
prachové částice a chlupy domácích mazlíčků.
Odstraňuje 99,9% * choroboplodných zárodků
a bakterií a zanechává všechny podlahy hloubkově
čisté.
Navíc, pára je připravena k použití za pouhých
30 sekund.
Díky praktické spoušti na ovládacím panelu rukojeti
lze vypouštění páry aktivovat a její množství
přizpůsobit různým požadavkům a potřebám:
• MALÉ množsví pro chouloustivé povrchy
• STŘEDNÍ množství pro dlaždice a vinylové podlahy
• VELKÉ množství pro mramor a kámen

* Staphylococcus Aureus; Salmonella Enteritidis;
Candida Albican; Aspergillus Niger.

Parní čištění a vysávání 3 v 1
Díky exkluzivní hubici Hoover Duo Action Vac & Steam má vysavač
H-PURE 700 STEAM čisticí účinek 3 v 1. Můžete s ním buď vysávát nebo
čistit pomocí páry nebo dělat obě činnosti najednou. Vynikající čisticí
výkon na tvrdých podlahách, kobercích a v celém domě je zaručen díky
čištění parou, které je navrženo tak, aby odstranilo i ty nejodolnější
nečistoty a dezinfikovalo celý dům, aniž by bylo potřeba použít
speciální kobercové kluzáky.
Pomocí pedálu H-PURE 700 STEAM pro výběr typu podlahy si můžete
vybrat povrch, který chcete vyčistit: u tvrdých podlah jednoduše
spusťte štětiny kartáče dolů. Zatímco při čištění koberců štětiny kartáče
zvedněte nahoru.

Vysoká účinnost filtrace
Cyklónová technologie nabízí vysoký stupeň separace prachu, který zaručuje
dlouhodobou sací sílu a sníženou údržbu filtrů. H-PURE 700 STEAM je vybaven
3-vrstvou filtrací, schopnou zachytit jemný prach a nečistoty a zajistit čistý
vzduch, který se vrací zpět do vašeho domu.

Parní čištění pro
všechny povrchy

Odnímatelný ruční parní čistič může být použit pro čištění zrcadel, oken, obkladů,
okenic a pohovek.
Vypouštění páry je nastavitelné podle potřeby:
• MALÉ množství páry pro choulostivé povrchy a tkaniny.
• VELKÉ množství pro odstranění mastnoty a zašlé špíny.

Vysávání výše
položených míst
Na zadní stranu vysavače lze připojit
praktickou 3,5 metry dlouhou prodlužovací
hadici a pevnou prodlužovací trubici, která
vám umožní dosáhnout i do těch nejvyšších
míst.
Příslušenství 3 v 1, spolu s hadicí a trubicí,
je ideální pro pravidelné čištění regálů,
knihoven nebo jiného vysokého nábytku.

Kompletní sada příslušenství, která vás zbaví prachu a alergenů
Seznamte se s kompletní sadou příslušenství, která zajistí dokonalou péči o váš domov: na všechny podlahy, nábytek, tkaniny
a druhy nečistot je třeba zacílit a vyčistit přesně správným způsobem. H-PURE 700 STEAM je vybaven sadou nástrojů, které splňují
všechny požadavky na denní a pravidelné čištění.

HUBICE NA OSVĚŽENÍ TEXTILIÍ
pro oděvy a textilie

PARNÍ HADICE
pro delší dosah

MALÝ KULATÝ KARTÁČ
na odolnou mastnotu a špínu

MALÝ MOP
na textilie a čalouněné
povrchy

HŘEBENOVITÝ KARTÁČ
pro čištění spár mezi
dlaždicemi

MĚDĚNÝ KULATÝ KARTÁČ
na trouby, grily a kovové
mřížky

PLOCHÁ HUBICE
na štěrbiny a úzká místa
2 MOPY: jeden z vysoce hustého
materiálu pro velmi špinavé oblasti
a druhý ze středně hustého materiálu
pro každodenní použití. Lze je prát
ručně nebo v pračce při max. 40°C.

KÓNICKÁ HUBICE
pro koncentrované vypuštění
páry na konkrétním místě

ZAHNUTÁ HUBICE
pro těžce přístupná místa

HUBICE NA OKNA
pro okna a zrcadla

4 FILTRY PROTI VODNÍMU KAMENI,
aby se zabránilo tvorbě vápence,
který by mohl poškodit vysavač.

Další benefity

VÝROBEK

Kompaktní uložení

H-PURE 700 STEAM je také prostorově
úsporný vysavač. Aby byl kompaktní a snadno
skladovatelný, je možné vyjmout rukojeť
a upevnit ji do praktického otvoru na podlahové
hubici.

FUNKCE

Jednoduché vyjmutí nádoby na prach

V případě potřeby lze nádobu na prach snadno
vyjmout stisknutím tlačítka pro uvolnění
zásobníku a manipulaci usnadní 2 boční
výstupky.

VÝKON A VLASTNOSTI

Vyjímání nádoby na vodu

Jestliže potřebujete doplnit vodu do nádoby,
jednoduše stiskněte tlačítko a zásobník můžete
vyjmout.

PŘÍSLUŠENSTVÍ 2V1 PRO PARNÍ
ČIŠTĚNÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO VYSÁVÁNÍ

LOGISTICKÁ DATA

MODEL
KÓD VÝROBKU
EAN KÓD
BARVA
VYSÁVÁNÍ A PARNÍ ČIŠTĚNÍ
VHODNÉ NA KOBERCE
VYJÍMATELNÁ RUČNÍ VERZE
MOŽNÉ POUŽITÍ I VE VÝŠKÁCH
MAXIMÁLNÍ PŘÍKON
TECHNOLOGIE SEPARACE PRACHU
FILTRACE
FILTR PROTI VODNÍMU KAMENI
DOBA OHŘEVU PÁRY
DOBA PROVOZU PÁRY
REGULACE PÁRY
VÝKON PÁRY (Min, Mid,Max)
OBJEM NÁDOBY NA PRACH
OBJEM NÁDOBY NA VODU
VYJÍMATELNÁ NÁDOBA NA VODU
UKAZATEL NAHŘÁTÍ PÁRY
RUKOJEŤ
AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ
ULOŽENÍ KABELU NA TĚLE
NAVÍJENÍ KABELU
DÉLKA KABELU
PRACOVNÍ RADIUS
DRŽADLO PRO PŘENÁŠENÍ
ADAPTÉR NA KOBEREC
MOP
HADICE
MALÝ KULATÝ KARTÁČ
MĚDĚNÝ KULATÝ KARTÁČ
PLOCHÁ HUBICE
HŘEBENOVITÝ KARTÁČ
KÓNICKÁ HUBICE
ZAHNUTÁ HUBICE
HUBICE NA OSVĚŽENÍ TEXTILIÍ
3,5 m STREČOVÁ HADICE
36 cm PEVNÁ PRODLUŽOVACÍ TRUBICE
PŘÍSLUŠENSTVÍ 3V1
ROZMĚRY VÝROBKU (V*Š*H )
ROZMĚRY BALENÍ (V*Š*H )
HMOTNOST VÝROBKU
HMOTNOST BALENÍ

HPS700 011
39600714
8059019001975
Šedá s modrou
ANO - Zvlášť nebo dohromady
ANO
ANO
ANO
1700W
Samostatný cyklón
EPA - 3 úrovně
4ks součástí balení
30 vteřin
Až 30 min
ANO - Na hlavní rukojeti 3 úrovně : MIN-MED-HIGH - Na těle ruční verze 2 úrovně: LOW-HIGH
15/25/30 g/min
0,5 l
0,3 l
ANO
ANO
S jemným uchopením a ovládáním
NE
ANO
Manuální
7m
8m
ANO
Není třeba
2 ks součástí balení ( 1 vysoce hustý materiál, 1 středně hustý materiál)
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
ANO
1220*280*300 mm
359*284*765 mm
6,6 kg
10,11 kg

