
Aspirador com cabo

DailyDuo

 
Sem fios 2 em 1: com cabo e
portátil

Sem saco, ciclónico

Bateria de 16,8 V

Filtragem HEPA de 2 níveis
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Um óptimo desempenho para a sua limpeza diária
2 em 1 sem fios com potência de sucção mais duradoura

Desfrute de uma sensação diária de limpeza com o Philips DailyDuo. Este aspirador com cabo 2 em 1 sem fios

ajuda-o a limpar o chão e os móveis, com uma unidade portátil facilmente amovível. Está sempre à mão para

uma limpeza diária rápida!

Desempenho de limpeza superior

Baterias potentes de 16,8 V asseguram uma alta potência de sucção

Filtração óptima

Fluxo de ar ciclónico duplo sem saco para uma filtragem ideal

Sistema ciclónico com filtro HEPA para filtragem mais duradoura

Multifuncional, 2 em 1

Funcionalidade 2 em 1 para limpar chão e móveis

Sistema de libertação QuickDraw para remoção fácil da pega

Sist. de carregamento com desactivação autom. garante uso eficaz da energia

Arrumação instantânea em qualquer local

Posição vertical para arrumar instantaneamente em qualquer local

Liberdade para limpar em todo o lado

Funcionamento sem fios para limpar livremente em qualquer lugar
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Destaques

Baterias potentes em 16,8 V

Baterias potentes de 16,8 V asseguram uma

alta potência de sucção

Duplo, sem saco, ciclónico

O fluxo de ar ciclónico sem saco mantém a

sujidade em rotação no interior para assegurar

uma alta potência de sucção optimizada e

uma limpeza duradoura. O duplo sistema de

filtragem garante que, uma vez no interior, a

sujidade não volta a sair. O primeiro filtro

bloqueia a maior parte da sujidade e o

segundo filtro retém as partículas de pó mais

pequenas.

Sistema ciclónico com filtro HEPA

O filtro HEPA com pregas possui uma

superfície de filtragem grande e um bom

desempenho de filtragem. Em combinação

com o fluxo de ar ciclónico, isto impede que o

filtro fique obstruído rapidamente e permite

resultados de filtragem mais duradouros.

Funcionalidade 2 em 1

A funcionalidade 2 em 1 fornece-lhe uma

aspirador vertical e um aspirador portátil numa

só unidade, para limpar facilmente o chão e os

móveis.

Sistema de libertação QuickDraw

Com o sistema de libertação QuickDraw, pode

remover facilmente a unidade com cabo da

unidade portátil com uma só mão, para que

possa alternar rapidamente entre a utilização

com cabo e portátil.

Sist. de carregamento c/ desact. autom.

O sistema de carregamento com desactivação

automática desliga-se automaticamente

quando as baterias estão totalmente

carregadas e, consequentemente, poupa a

energia que os outros sistemas desperdiçam.

Prémio para design do produto 2011 iF

O prémio para design do produto iF é muito

prestigiado e a sua importância é reconhecida

em todo o universo do design e não só. Mais

de 20 júris reconhecidos internacionalmente,

que contam com designers e empresários entre

si, desenvolvem uma discussão e um debate

críticos para seleccionar os produtos

vencedores. O DailyDuo foi escolhido como

um dos designs vencedores, entre os 2756

produtos que participaram na competição.

Prémio para design do produto 2011 iF

O prémio para design do produto iF é muito

prestigiado e a sua importância é reconhecida

em todo o universo do design e não só. Mais

de 20 júris reconhecidos internacionalmente,

que contam com designers e empresários entre

si, desenvolvem uma discussão e um debate

críticos para seleccionar os produtos

vencedores. O DailyDuo foi seleccionado como

um dos designs vencedores, entre os 2756

produtos que participaram nesta competição.

Vencedor do prémio de design red dot de 2011

O red dot é o prémio para design de alta

qualidade. Apenas os produtos que se

destacam claramente entre produtos

comparáveis devido ao seu design fantástico

recebem este selo de qualidade desejado,

atribuído por um júri internacional.
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Especificações

Design

Características de design: Compartimento do

pó translúcido

Filtragem

Capacidade de pó: 0,5 l

Sistema de filtros: Sistema ciclónico de filtros

HEPA

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Escova, Bico

Arrumação de acessórios: Na base de carga

Outros acessórios: Base de carga

Performance

Fluxo de ar (máx): 850 l/min

Tipo de bateria: NiMH

Voltagem da pilha: 16,8 V

Tempo de carga: 7 hora(s)

Potência de entrada (máx): 100 W

Nível de ruído (Lc IEC): < 84 dB

Tempo de funcionamento: 20 minuto(s)

Poder de sucção (máx.): 17 W

Vácuo (máx): 4 kPa

Peso e dimensões

Dimensões da caixa A (CxLxA): 465 x 245 x

640 mm

Aparelhos por caixa A: 2

Dimensões da embalagem (CxLxA): 225 x 235

x 625 mm

Peso do produto: 3,3 kg

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2019‑03‑15

Versão: 8.6.1

EAN: 08 71010 35954 58

www.philips.com

http://www.philips.com/

