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Potência de sucção máxima para melhores resultados de

limpeza*

Com tecnologia AirFlow Max e capacidade para 4 l de pó

O novo Performer Active da Philips proporciona uma limpeza melhor graças à tecnologia AirFlow Plus e ao

motor potente de 2000 W.

Excelentes resultados de limpeza

Tecnologia Airflow Max revolucionária para uma sucção extrema

Motor de 2000 watts gera um máximo de 400 W de potência de sucção

Capacidade para 4 L de pó para uma limpeza mais prolongada

Funcionalidades

Chegue a todos os cantos graças a esta pega ergonómica extra longa

Sistema anti-alergias integrado

HEPA AirSeal com filtro HEPA 10 para um ar saudável

O s-bag clássico de desempenho prolongado dura até 50% mais tempo



Aspirador com saco FC8652/01

Destaques Especificações

Tecnologia Airflow Max

A tecnologia Airflow Max maximiza o fluxo de

ar, permitindo que o saco para o pó se abra

uniformemente, obtendo a potência de sucção

mais elevada, mesmo quando o saco está

cheio!

Motor de 2000 Watt

Motor de 2000 watts gera um máximo de

400 W de potência de sucção para excelentes

resultados de limpeza.

Capacidade para 4 l de pó

O compartimento do pó de 4 L concebido

especialmente para este fim permite-lhe

optimizar a utilização do saco para o pó, para

que possa limpar durante mais tempo.

Pega ergonómica extra longa

Esta pega com formato ergonómico permite

uma utilização cómoda. O seu design extra

longo permite-lhe um maior alcance, para

poder limpar facilmente áreas difíceis de

alcançar.

HEPA 10 AirSeal lavável

Filtro HEPA 10 e AirSeal retêm o pó mais fino

antes do ar ser expelido para um ambiente

limpo e sem pó, e um ar saudável.

S-bag clássico de desempenho prolongado

Este novo saco para o pó sintético da Philips

foi desenvolvido para proporcionar um

desempenho de aspiração de longa duração,

ou seja, um nível elevado de potência de

sucção e uma filtragem máxima, até ao

momento em que o saco para o pó está cheio

e pronto para ser despejado.

Design

Cor: Vermelho total

Performance

Potência de entrada (máx): 2000 W

Potência de entrada (IEC): 1800 W

Poder de sucção (máx.): 400 W

Vácuo (máx): 30 kPa

Fluxo de ar (máx): 42 l/s

Nível de ruído (Lc IEC): 82 dB

Filtragem

Capacidade de pó: 4 l

Filtro exaustor: Filtro HEPA 10 lavável

Filtro do motor: Microfibra

Facilidade de utilização

Raio de acção: 9 m

Comprimento do cabo: 6 m

Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2

peças

Pega: Pega ergonómica com controlo do ar

Pega de transporte: Frente

Encaixe do tubo: Cónico

Arrumação / arrumação assistida: Vertical e

horizontal

Tipo de rodas: Borracha

Escovas e acessórios

Escova standard: Escova multifunções

Acessórios: Bico, Escova pequena

Sustentabilidade

Manual do utilizador: 100% de papel

reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 5,2 kg

Dimensões do produto (CxLxA):

447x304x234 mm

* *Resultados por comparação com o Philips PowerLife,

testado internamente em Agosto de 2013
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