
Vassoura Eléctrica

FC6125/01

Limpeza sem incómodos
A forma mais rápida de varrer

Vassoura recarregável, compacta e leve com escova rotativa eléctrica para limpar o seu chão de forma rápida,

sempre que precisa e sem grandes incómodos. Varre todos os soalhos rígidos e tapetes de pêlo curto.

Remova a sujidade sem esforço

Sistema exclusivo de remoção do compartimento do lixo

Excelente liberdade de movimentos

Até 55 minutos de limpeza sem fio em soalhos rígidos

Limpe com todo o conforto

Pega telescópica com toque suave

Fácil de pegar, utilizar e guardar

Sem fio, compacta e leve

Limpa soalhos rígidos e carpetes de pêlo curto

Escova rotativa para varrer o lixo



Vassoura Eléctrica FC6125/01

Destaques Especificações

Sistema exclusivo de remoção do

compartimento do lixo

O sistema exclusivo de limpeza elimina lixo,

desde o chão até ao caixote, sem esforço.

Basta clicar num botão para abrir o

compartimento, permitindo-lhe esvaziar tudo

para dentro do caixote sem ter de se dobrar ou

tocar no lixo.

Até 55 minutos de funcionamento sem fio em

soalhos rígidos

Desfrute de total liberdade de movimentos

sem fios a atrapalhar. Baterias potentes e

recarregáveis permitem até 55 minutos de

limpeza em soalhos rígidos. Se a Vassoura

Eléctrica precisar de ser recarregada, o

indicador de carga fraca avisa-o.

Pega telescópica com toque suave

A pega telescópica aumenta de tamanho,

permitindo-lhe alcançar locais próximos ou

mais distantes, com total conforto.

Sem fio, compacta e leve

Com 1,8 kg, a Vassoura Eléctrica Philips é tão

leve que basta agarrar e limpar. O seu design

compacto permite-lhe limpar até os locais de

mais difícil acesso. O design exclusivo e a

funcionalidade inteligente de ‘gancho’ tornam

a Vassoura Eléctrica fácil de guardar, mesmo

nos espaços ‘apertados’.

Escova rotativa para varrer o lixo

Para facilitar o seu trabalho, uma escova

rotativa eléctrica envia automaticamente o lixo

para o compartimento, incorporado na

Vassoura Eléctrica. Ligue a Vassoura Eléctrica

e recolha sem esforço pó, migalhas, cabelos e

muito mais. Esta acção dinâmica da escova

rotativa é segura e eficaz em qualquer soalho

rígido ou tapetes de pêlo curto da sua casa.

Especificações gerais

Voltagem: 4,8 V

Tempo de funcionamento: 55 minuto(s)

Capacidade para resíduos secos: 0,210 l

Indicação de carga

Indicação de bateria fraca

Tempo de carga: 16 - 18 hora(s)

Nível de ruído Lc IEC: Soalhos rígidos: 74,

Soalhos suaves: 72 dB

Peso: 1,8 kg

Design

Cor(es): Preto azeitona, brilho intenso

Pega de toque suave

Sistema de remoção do compartimento do

lixo

Tubo telescópico

Base de carga

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-F: 302 x 155 x 362 mm

Dimensões da caixa A (C x L x A): 492 x 376

x 324 mm

Aparelhos por caixa A: 3
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