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Mantenha-os longe da vista!
Ultracompacto, com caixa de arrumação

Graças ao seu design ultra-compacto, este aspirador é leve e fácil de arrumar. Uma prática caixa de arrumação

guarda devidamente o aspirador e outros acessórios de limpeza após a utilização. Este aspirador também é

compatível com o saco S-bag.

Acessórios facilmente arrumados numa prática caixa

Caixa de cartão plastificado com tabuleiro de acessórios

Elevada potência de limpeza

Motor de 1600 Watt que gera um máximo de 300 Watt de potência de sucção

Ar limpo em sua casa

Filtro HEPA para uma filtragem excelente das aberturas de ar

Fácil de utilizar

Tubo telescópico de metal

Remoção higiénica do saco para o pó

O saco s-bag é o saco standard para o pó descartável



Aspirador com saco FC8208/04

Destaques Especificações

Caixa de cartão plastificado com tabuleiro de

acessórios

Esta embalagem é feita de cartão plastificado

para aumentar a duração de utilização para

arrumação. Possui um compartimento em

cartão no interior para guardar a mangueira

separada do aspirador e um tabuleiro em

cartão para guardar a escova, os tubos e os

acessórios por cima do aspirador.

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.

s-bag

O s-bag é o saco standard para o pó

descartável sempre disponível e facilmente

reconhecível pelo logótipo. É adequado para

aspiradores com saco da Philips, Electrolux,

AEG, Volta e Tornado.

Design

Cor: Púrpura forte

Desempenho

Potência de entrada (máx): 1600 W

Potência de entrada (IEC): 1400 W

Poder de sucção (máx.): 300 W

Vácuo (máx): 29 kPa

Fluxo de ar (máx): 36 l/s

Nível de ruído (Lc IEC): 84 dB

Filtragem

Capacidade de pó: 2 l

Tipo de saco: s-bag

Filtro exaustor: Filtro HEPA lavável

Facilidade de utilização

Raio de acção: 9 m

Tipo de tubo: Tubo em plástico de 3 peças

Pega de transporte: Topo e frente

Indicador de saco cheio

Acoplamento: Cónico

Arrumação / arrumação assistida: Costas

Tipo de rodas: Plástico

Comprimento do cabo: 6 m

Escovas e acessórios

Escova standard: Bico multi-usos

Escova adicional: Escova Parquet

Acessórios: Bico

Arrumação dos acessórios: Numa caixa de

cartão plastificado para arrumação

Peso e dimensões

Peso: 3,5 kg
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