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Retém mesmo as partículas mais finas
O primeiro mini aspirador 2 em 1 com filtro HEPA

O mini aspirador 2 em 1 da Philips é adequado para as suas necessidades de limpeza: funciona com cabo para

a limpeza do chão e é portátil para outros fins. O filtro de saída HEPA adicional garante que até as partículas

mais finas de poeira são recolhidas no interior.

Ar limpo em sua casa

Filtro de saída HEPA para reter mesmo as partículas mais finas

Extraordinário poder de sucção portátil

Motor 900 Watt

2 em 1 para limpeza rápida de todos os soalhos

Cabo e fio de fácil arrumação

Fácil de esvaziar

Bico de desencaixe fácil para esvaziamento simples

Potência de sucção de longa duração

Fluxo de ar ciclónico com sistema de filtragem de 3 fases
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Destaques

Filtro de saída HEPA adicional

O filtro de saída HEPA adicional garante que

até as partículas mais finas e os parasitas

microscópicos ficam retidos no interior do mini

aspirador, de modo a que apenas saia ar

limpo.

Motor 900 Watt

O potente motor de 900 W assegura uma

potência de aspiração muito alta para um mini

aspirador, para excelentes resultados de

limpeza.

Cabo e fio de fácil arrumação

Este mini aspirador pode ser utilizado tanto

para a limpeza do chão, como de modo

portátil. O Cabo amovível possui um sistema

simples de enrolamento do fio, de modo a que

o mini aspirador esteja sempre pronto a usar e

seja fácil de arrumar.

Bico de desencaixe fácil

O mini aspirador Philips é fácil e rápido de

esvaziar, para uma limpeza higiénica. O mini

aspirador Philips possui um bico de

desencaixe fácil, para que o possa esvaziar

sem entrar em contacto com a sujidade.

Filtro ciclónico e de 3 fases

O fluxo de ar ciclónico do mini aspirador

Philips mantém a sujidade retida no interior a

rodar para garantir uma elevada e óptima

capacidade de aspiração e um desempenho

duradouro em termos de limpeza. E o seu

sistema de filtragem de 3 fases faz com que,

uma vez retida, a sujidade já não possa sair. O

primeiro filtro bloqueia a maior parte da

sujidade, enquanto que o segundo filtro com

dobras, retém as partículas de poeira mais

finas. O filtro de saída HEPA adicional garante

que até as partículas mais finas e os parasitas

microscópicos ficam retidos no interior do mini

aspirador.

Pega de toque suave

A pega de toque suave assegura uma

confortável aderência ao cabo e ao mini

aspirador. O revestimento em borracha suave

ao toque proporciona a aderência firme de que

precisa.
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Especificações

Design

Cor: Preto intenso e vermelho intenso

Características de design: Compartimento do

pó translúcido

Filtragem

Capacidade de pó: 0,4 l

Tipo de filtro: HEPA

Escovas e acessórios

Outros acessórios: Mola para o fio

Escova standard: Escova para soalho

Desempenho

Fluxo de ar (máx): 24,5 l/min

Potência de entrada (máx): 900 W

Nível de ruído (Lc IEC): < 84 dB

Poder de sucção (máx.): 150 W

Vácuo (máx): 15,5 kPa

Facilidade de utilização

Comprimento do cabo: 7 m

Características especiais: Pega de toque

suave

Peso e dimensões

Dimensões da caixa A (CxLxA): 475 x 225 x

670 mm

Aparelhos por caixa A: 3

Dimensões da embalagem (CxLxA): 460 x 215

x 215 mm

Peso do produto: 2,8 kg
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