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Vassoura elétrica

FC6125/04
Limpeza sem complicação

A maneira mais rápida de varrer
Vassoura recarregável, compacta e leve com escova giratória eletrônica para limpar pisos 
e frestas de forma rápida e fácil. Adequada para todos os tipos de piso e carpetes.

Remova a sujeira sem esforço
• Exclusivo sistema de remoção do reservatório de sujeira

Excelente liberdade de movimentos
• Até 55 minutos de limpeza sem fio em pisos frios

Limpe com conforto
• Tubo telescópico com alça de toque macio

Fácil de segurar, usar e guardar
• Sem fio, compacto e leve

Varre pisos frios e carpetes
• Escova giratória remove a sujeira
 



 Exclusivo sistema de remoção do 
reservatório de sujeira
O sistema exclusivo de remoção de poeira elimina a 
sujeira sem esforço, do piso para a lata de lixo. Um 
clique no botão e o reservatório de poeira é aberto, 
permitindo que você o esvazie diretamente na lata 
de lixo sem ter que se curvar nem tocar na sujeira.

Até 55 minutos de uso sem fio em pisos 
frios
Desfrute da excelente liberdade de movimentos sem 
ter sequer um fio pelo caminho. Baterias potentes 
recarregáveis oferecem até 55 minutos de limpeza 
em pisos frios. Se a Vassoura elétrica precisar ser 
recarregada, o indicador de bateria fraca avisará.

Tubo telescópico com alça de toque 
macio
O cabo telescópio se estende, permitindo alcançar 
áreas próximas ou distantes com total conforto.

Sem fio, compacto e leve
Com 1,8 kg, a Vassoura elétrica Philips é muito leve. 
Seu design compacto e seu cabo telescópico 
permitem limpar com facilidade lugares de difícil 
acesso. O design exclusivo e o inteligente recurso de 
pendurar fazem com que seja fácil guardar a vassoura 
elétrica, mesmo em lugares "apertados".

Escova giratória remove a sujeira
Para facilitar o uso, uma escova giratória elétrica 
remove a poeira automaticamente para o 
reservatório. Ligue a vassoura elétrica e remova sem 
esforço sujeira, migalhas, pêlos e muito mais. Essa 
ação dinâmica da escova é segura e eficiente em 
todos os pisos de sua casa, frios ou acarpetados.
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Destaques
• Aparelhos por caixa A: 3
•

Especificações gerais
• Voltagem: 4,8 V
• Tempo de funcionamento: 55 minuto(s)
• Capacidade para sujeira seca: 0,210 l
• Indicador de carregamento
• Indicador de bateria fraca
• Tempo de carregamento: 16 - 18 hora(s)
• Nível de ruído Lc IEC: Pisos frios: 74, Pisos 

quentes: 72 dB
• Peso: 1,8 kg

Design
• Cor(es): Preto metálico
• Alça macia
• Sistema de remoção da bandeja de sujeira
• Tubo telescópico
• Carregador

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
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