
TECHNOLOGIA EGZOTERMICZNA 
DO CZYSZCZENIA PODŁÓG
Thermal X1 to mop termiczny przeznaczony do czyszczenia podłóg i innych 
powierzchni. Wyróżnia go innowacyjna konstrukcja płyty grzewczej i 
zastosowana technologia thermal transfer.

Thermal X1 przenosi ciepło z aluminiowej płyty (o temperaturze 120°C) 
na znajdującą się pod spodem ściereczkę z mikrofibry, która, dzięki temu,   
usuwa zabrudzenia w najszybszy i najbardziej efektywny sposób. 

Thermal X1 wykorzystuje precyzyjnie dobraną ilość wody, aby wytworzyć 
idealną wilgotność czyszczenia. Do sprzątania powierzchni do 90 m² 
potrzeba tylko 100 ml wody. 

W przeciwieństwie do innych mopów, które podgrzewają wodę, Thermal 
X1 jest odporny na tworzenie się kamienia, co zdecydowanie wydłuża jego 
żywotność.

Thermal X1 to zdecydowanie najłatwiejszy i najszybszy sposób czyszczenia 
i dezynfekcji podłóg. Przy wykorzystaniu wysokiej temperatury zmiękcza 
brud, który jest usuwany w mgnieniu oka, dzięki naszym wysokiej jakości 
ścierkom z mikrofibry. Thermal X1 sprawdzi się doskonale na następujących 
powierzchniach: 

• kafelki ścienne i podłogowe 

• podłogi marmurowe 

• podłogi laminowane 

• lakierowane podłogi drewniane 

• linoleum

Dane techniczne
Zasilanie : 220-240V~ 50-60Hz

Mop termiczny Wielorazowe 
ściereczki z 
mikrofibry

Ściereczka do 
kurzu

Podkładka 
parkingowa

Miarka do 
wody

Energy Sense
Fresh Air
Ocean Breeze

3 wkłady zapachowe

Do każdej powierzchni
Na uporczywy brud
Do zbierania kurzu

Ściereczki z mikrofibryAkcesoria

TECHNOLOGIA 
THERMAL TRANSFER

MOC CIEPŁA
CZYŚCI I DEZYNFEKUJE 

PODŁOGI

Pozostawia powierzchnie
higienicznie czyste
suche i pachnące

Po prostu czysto. 
Efekt w mgnieniu oka.
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Znacznie więcej niż zwykły mop parowy, Euroflex 
Thermal X1 czyści w ciągu kilku sekund wszystkie 
rodzaje twardych podłóg przy użyciu technologii 
egzotermicznej (120° C).
EKOLOGICZNY
Mniejsze zużycie wody (do 90%) w porównaniu 
z tradycyjnymi mopami. Mniejsze zużycie energii 
(do 70%) w porównaniu z innymi urządzeniami na 
rynku. Zaledwie 100 ml wody i TYLKO 400 W mocy 
wystarcza do wyczyszczenia powierzchni 90 m².
ŁATWY W UŻYCIU
Jest niesamowicie lekki i zwrotny. Z łatwością 
dotrze do każdego miejsca na Twojej podłodze! 
Promień pracy: 7 metrów.
WIELOZADANIOWY
Po nałożeniu ściereczki do kurzu, staje się mopem 
do zbierania kurzu.
ODKAŻANIE 
Usuwa 99,9% bakterii z podłogi i innych 
powierzchni bez użycia środków chemicznych. 
Wykorzystuje wyłącznie energię cieplną 
uwalnianą przez aluminiową płytę i wodę, aby 
Twoja podłoga była higienicznie czysta.

SYSTEM SMART ASSISTANCE
System Smart Assistance jest wyposażony w czujniki, które zapewnią 
maksymalne efekty sprzątania. Jeśli poziom nawilżenia mikrofibry jest zbyt niski 
lub gdy wyschnie, Thermal X1 poinformuje, kiedy należy uzupełnić zbiornik lub 
wymienić ściereczkę czyszczącą.

THERMAL X1 to najlepszy i najprostszy mop dostępny na rynku: koniec z kapaniem, 
nigdy więcej mokrych podłóg, nigdy więcej brudnej wody rozprowadzanej po 
podłodze.
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LEGGERO
PESA SOLO
1,2 KG

RISPARMIA
IL 90%
DI ACQUA

RIMUOVE IL
99,9% DEI
BATTERI

LUNGHEZZA
CAVO
6mt

PANNI IN
MICROFIBRA
LAVABILI

STA IN PIEDI
DA SOLO

MANEGGEVOLEPRONTO IN 
3 MINUTI

NIENTE PIÚ 
SECCHI 
PESANTI

ZABIJA 99,9% BAKTERII 
WYKORZYSTUJĄC TYLKO 

KRANOWĄ WODĘ

GOTOWY 
DO PRACY 
W 3 MINUTY

NIGDY WIĘCEJ 
CIĘŻKICH 
WIADER

ZWROTNY STABILNY. STOI 
SAM W POZYCJI 
PIONOWEJ

USUWA DO 
99,9% BAKTERII

OSZCZĘDZA 
DO 90% WODY

WAGA 1,2 kg PRZEWÓD 
ZASILAJĄCY 6 m

WIELORAZOWE 
ŚCIERECZKI Z 
MIKROFIBRY


