
 

 

Philips StudioPower
Aspirador com saco e 
escova Tri-active

HomeCare

FC9080
O fantástico aparelho compacto

Grande em potência, compacto em tamanho
O StudioPower da Philips combina o desempenho de um aspirador grande e o tamanho 
compacto de um pequeno. Potência elevada, tamanho reduzido, 2 pegas e um grande alcance 
permitem uma óptima flexibilidade, para se poder deslocar rapidamente pela casa.

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

Fácil de utilizar em toda a casa
• Duas pegas de transporte confortáveis para comodidade extra

Sistema antialergias altamente eficaz
• Filtro HEPA AirSeal plus, filtro HEPA 13 lavável

Limpeza fácil em redor do mobiliário
• Escova Tri-Active exclusiva limpa 3 x numa só passagem

Longo alcance
• Alcance extra longo de 11 m



 Motor de 2000 Watt

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

Pegas de transporte confortáveis

Este aspirador tem duas pegas de transporte. 
Quando se encontra sobre as rodas, pode utilizar a 
pega no topo do aspirador para o movimentar 
facilmente quase sem dobrar as costas. A segunda 
pega, na parte frontal, permite o seu transporte 
confortável na posição vertical.

HEPA AirSeal, filtro HEPA 13

Este aspirador Philips foi concebido e fabricado de 
modo a que todo o ar aspirado atravesse o filtro 
HEPA 13 lavável (filtragem de 99,95%) antes de ser 
expelido. Não escapa nenhuma partícula.

Escova Tri-Active
Esta escova exclusiva, com design aerodinâmico para 
um máximo de eficácia na limpeza, dispõe de escovas 
laterais para remover pó de cantos e esquinas e de 
uma abertura frontal para apanhar pedaços de 
sujidade maiores. Assim, cada passagem proporciona 
uma limpeza e brilho imediatos.

Alcance de 11 m

Graças ao seu fio de 8 m, tem um alcance de 11 m 
sem ter de mudar a ficha.
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Especificações
Design
• Cor: Azul místico

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

13
• HEPA AirSeal

Escovas e acessórios
• Acessórios: Bico
• Arrumação de acessórios: No clipe do tubo
• Escova standard: Escova TriActive

Performance
• Fluxo de ar (máx): 40 l/s
• Potência de entrada (IEC): 1800 W
• Potência de entrada (máx): 2000 W
• Nível de ruído (Lc IEC): 78 dB
• Poder de sucção (máx.): 400 W
• Vácuo (máx): 30 kPa

Facilidade de utilização
• Raio de acção: 11 m
• Pega de transporte: Topo e frente
• Clean Comfort Cassette
• Comprimento do cabo: 8 m
• Encaixe do tubo: Botão
• Indicador de saco cheio
• Controlo de potência: Electrónico no aparelho
• Tipo de tubo: Tubo telescópico metálico de 2 

peças
• Tipo de rodas: Borracha

Peso e dimensões
• Peso do produto: 6 kg
•
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