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Combate o pó
Este aspirador potente Expression de 2000 Watts proporciona mais de 375 Watts

de potência de sucção. Este é especialmente adequado para soalhos graças à

sua escova para parquet adicional e rodas em borracha.

Elevada potência de limpeza

Motor de 2000 Watt que gera um máximo de 375 Watt de potência de sucção

Protecção contra riscos para soalhos em parquet

Escova especial para parquet com cerdas macias

Protege o seu soalho

Rodas suaves de borracha

Eliminação higiénica do saco do pó

Clean Comfort Cassette única para evitar o contacto com o pó



Aspirador com saco FC8620/01

Destaques Especificações

Motor de 2000 Watt

O poderoso motor de 2000 Watts gera uma

potência de sucção máxima de 375 Watts para

resultados de limpeza perfeitos.

Escova Parquet

O fim dos riscos graças a esta escova com

cerdas macias, especificamente desenhada

para a limpeza cuidada de soalhos.

Rodas suaves de borracha

Este aspirador possui rodas de borracha para

deslizar suavemente sobre soalhos duros sem

riscar.

Clean Comfort Cassette

Ao eliminar o saco do pó do seu aspirador

Philips, não haverá contacto com o pó graças a

este suporte patenteado para o saco do pó.

 

Design

Cor: Castanho chocolate

Filtragem

Tipo de saco: s-bag

Capacidade de pó: 3 l

Filtro exaustor: Filtro AFS

Filtro do motor: Camada dupla

Escovas e acessórios

Acessórios: Bico, Escova pequena

Arrumação de acessórios: No clipe do tubo

Escova adicional: Escova Parquet

Escova standard: Bico multi-usos

Desempenho

Fluxo de ar (máx): 42 l/s

Potência de entrada (IEC): 1800 W

Potência de entrada (máx): 2000 W

Nível de ruído (Lc IEC): 82 dB

Poder de sucção (máx.): 375 W

Vácuo (máx): 33 kPa

Facilidade de utilização

Raio de acção: 10 m

Pega de transporte: Frente

Clean Comfort Cassette

Comprimento do cabo: 7 m

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
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