
 

Philips
aspirador de pó sem 
coletor

Todos os pisos

FC8254/01
Guarde-o com total facilidade!

Ultracompacto e com caixa de armazenamento
Graças ao seu design ultracompacto, este aspirador de pó é leve e fácil de guardar. Ele vem 
com uma prática caixa de armazenamento para você guardá-lo com outros acessórios de 
limpeza após o uso. A lixeira ciclônica dispensa o uso de um coletor de sujeira.

Prática caixa para armazenar facilmente os acessórios
• Caixa de papelão plastificado com bandeja para acessórios

Alto poder de limpeza
• O motor de 1200 W gera 200 W de poder de sucção

Não precisa de coletor de sujeira
• Lixeira ciclônica de 1 litro
 



 Caixa de papelão plastificado com 
bandeja para acessórios

Esta embalagem é feita de papelão plastificado para 
aumentar a vida útil do equipamento quando usada 
para armazenamento. Ela possui uma divisão interna 
para armazenar a mangueira separadamente do 
aspirador de pó e uma bandeja para armazenar o 
bocal, os tubos e os acessórios sobre o aspirador de 
pó.

Lixeira ciclônica de 1 litro

Lixeira ciclônica de 1 litro
FC8254/01

Destaques
• Comprimento do cabo: 5 m •
Design
• Cor(es): Mostarda
• Modelo: FC8254/01

Motor
• Potência de entrada máxima: 1.200 W
• Potência de entrada IEC: 1.200 W
• Máximo poder de sucção: 200 W
• Fluxo de ar: 33 L/s
• Vácuo: 27 kPa

Especificações do aspirador de pó
• Controle eletrônico de alimentação: Não
• Filtro de exaustão: Microfiltro AFS
• Capacidade de armazenamento de pó: 1 l

• Raio de ação: 8 m
• Tubo: 3 peças plásticas
• Acoplamento: Cônico
• Alça de transporte: Partes superior e frontal 

integradas
• Suporte para parar/guardar: Suporte para parar
• Rodas: Plástico
• Peso: 3,7 kg
• Nível de ruído Lc IEC: 85 dB

Acessórios
• Acessórios: Bocal para cantos e frestas
• Armazenamento de acessórios: Caixa de papelão 

plastificado
• Concentrador de ar: Todos os pisos
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