
Vassoura eléctrica

FC6126

Sem necessidade de se dobrar
Alcança facilmente os sítios mais difíceis

Esta vassoura eléctrica da Philips é fantástica para a limpeza rápida do chão: a escova de rotação rápida

recolhe facilmente a sujidade e é fácil de manobrar. A vassoura é muito silenciosa e o seu tubo dobrável faz

com que seja fácil chegar aos locais mais difíceis.

Para uma limpeza fácil debaixo da mobília

Tubo dobrável

Retém facilmente o pó

Escova de acção rotativa

Alimentação ecológica e duradoura

Bateria NiMH amiga do ambiente

Limpa facilmente as paredes

Escovas laterais

Fácil de esvaziar

Sistema exclusivo de remoção do compartimento do lixo



Vassoura eléctrica FC6126/01

Destaques

Tubo dobrável

O tubo dobrável assegura uma limpeza fácil,

mesmo nos locais difíceis de alcançar. Já não

precisa de se dobrar para limpar por debaixo

da mobília: esta vassoura dobra-se por si.

Escova de acção rotativa

Para facilitar o seu trabalho, uma escova

rotativa eléctrica envia automaticamente o lixo

para o compartimento, incorporado na

Vassoura Eléctrica. Ligue a Vassoura Eléctrica

e recolha sem esforço pó, migalhas, cabelos e

muito mais. Esta acção dinâmica da escova

rotativa é segura e eficaz em qualquer soalho

rígido ou tapetes de pêlo curto da sua casa.

Bateria NiMH amiga do ambiente

Desfrute de uma óptima liberdade de

movimentos sem cabos a atrapalhar. As

baterias de Níquel-Metal Hídrido (NiMH)

potentes e recarregáveis proporcionam 50

minutos de limpeza em soalhos difíceis. Estas

baterias de NiMH são ecológicas, o que

significa que não têm elementos altamente

tóxicos, o que as torna mais amigas do meio

ambiente. Além disso, as baterias de NiMH

têm maior duração, o que assegura o

desempenho ao longo do tempo.

Escovas laterais

As escovas laterais da vassoura garantem bons

resultados de limpeza, mesmo junto às

paredes. As escovas deslocam a sujidade dos

lados para o centro da vassoura, para que a

escova de rolo apanhe toda a sujidade.

Sistema de remoção do compartimento do

lixo

O sistema exclusivo de limpeza elimina lixo,

desde o chão até ao caixote, sem esforço.

Basta clicar num botão para abrir o

compartimento, permitindo-lhe esvaziar tudo

para dentro do caixote sem ter de se dobrar ou

tocar no lixo.

Pega de toque suave

A pega de toque suave assegura uma

confortável aderência. O revestimento em

borracha suave ao toque proporciona a

aderência firme de que precisa.
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Especificações

Design

Cor: Branco conforto e laranja quente

Desempenho

Voltagem da bateria: 4,8 V

Tipo de pilhas: NiMH

Tempo de funcionamento: 50 minuto(s)

Tempo de carga: 16-18 hora(s)

Nível de ruído (Lc IEC): 74 dB

Filtragem

Capacidade de pó: 0,21 l

Facilidade de utilização

Características especiais: Pega de toque

suave, Sistema de remoção do compartimento

do lixo, Tubo dobrável, Escovas laterais,

Indicação de carga

Peso e dimensões

Peso: 1,8 kg

Dimensões da caixa A (C x L x A): 520 x 304 x

560 mm

Aparelhos por caixa A: 4

Dimensões da embalagem (CxLxA): 125 x 284

x 542 mm
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