
 

 

Philips EasyLife
Aspirador com saco

2000 W

FC8130/01
Desfrute de um chão verdadeiramente limpo
Grande potência, longo alcance
Desfrute de um chão verdadeiramente limpo com o aspirador EasyLife da Philips. O 
motor de 2000 W deste aspirador fornece uma potência de limpeza elevada para 
resultados perfeitos. Desfrute mais do seu chão.

Elevada potência de limpeza
• Motor de 2000 Watts que gera um máximo de 400 Watts de potência de sucção

Longo alcance para uma limpeza prática
• Cabo longo para alcance superior a 10 m

Ar limpo em sua casa
• Filtro HEPA para uma filtragem excelente das aberturas de ar

Recolha de pó de longa duração
• Saco S-Bag de 3 litros para um desempenho duradouro

Protecção contra riscos para soalhos em parquet
• Escova Parquet com cerdas macias para protecção anti-riscos



 Motor de 2000 Watt

O poderoso motor de 2000 Watts gera uma 
potência de sucção máxima de 400 Watts para 
resultados de limpeza perfeitos.

Cabo longo

O cabo longo permite-lhe um alcance superior, para 
que possa limpar uma divisão sem ter de parar. Este 
produto tem um alcance superior a 10 m.

Filtro HEPA

Este filtro HEPA retém ácaros microscópicos 
nocivos que provocam alergias respiratórias. Para 

manter a eficácia de filtragem, substitua o filtro 
HEPA a cada 6 meses.

Saco S-Bag de 3 litros

Este saco para o pó grande da Philips permite-lhe 
optimizar a utilização do saco do aspirador, o que 
significa que o terá de substituir com menor 
frequência.

Escova Parquet

Acabaram-se os riscos graças a esta escova com 
cerdas macias concebida especificamente para a 
limpeza cuidada de pavimentos.
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Especificações
Design
• Cor: Vermelho pistilo

Filtragem
• Tipo de saco: s-bag
• Filtro exaustor: Filtro HEPA lavável
• Capacidade de pó: 3 l

Escovas e acessórios
• Acessórios: Bico, Escova pequena
• Arrumação de acessórios: No clipe do tubo
• Escova adicional: Escova Parquet
• Escova standard: Bico multi-usos

Performance
• Fluxo de ar (máx): 42 l/s
• Potência de entrada (IEC): 1800 W
• Potência de entrada (máx): 2000 W
• Nível de ruído (Lc IEC): 80 dB
• Poder de sucção (máx.): 400 W
• Vácuo (máx): 28 kPa

Sustentabilidade
• Embalagem: > 90 % de materiais reciclados
• Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Facilidade de utilização
• Pega de transporte: Frente
• Encaixe do tubo: Cónico
• Indicador de saco cheio
• Controlo de potência: Electrónico no aparelho
• Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2 

peças
• Tipo de rodas: Borracha
• Raio de acção: 10 m
• Comprimento do cabo: 6 m

Peso e dimensões
• Dimensões do produto (CxLxA): 428,5 x 314 x 

213 mm
• Peso do produto: 5,5 kg
•
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