
Aspirador
recarregável sem fios

PowerPro Aqua
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Aspirador e esfregona portátil

25,2 V

 

FC6408/01

Aspira e lava num só passagem
Sempre à mão para limpar rapidamente a sujidade diária

O novo PowerPro Aqua sem fios (25,2 V) é uma ferramenta potente 3 em 1 para

lidar com a sujidade diária. Um aspirador sem saco para todos os tipos de chão,

um aspirador portátil para superfícies como sofás, cadeiras ou cantos e um

sistema de lavagem para limpar sujidade húmida.

Limpa a sujidade diária aspirando e lavando

Tecnologia PowerCyclone para um alto desempenho de aspiração

Novo sistema de lavagem com nível de humidade perfeito para pavimentos

Versão portátil incluída para aspirar móveis e cantos difíceis de alcançar

Escova TriActive turbo para desempenho potente em carpetes

A tecnologia de filtro de 3 camadas recolhe micropartículas

Sempre à mão e prático para utilização diária

Limpeza sem fios: liberdade para limpar em qualquer local

Sem saco: esvaziamento do recipiente do pó num só passo, simples e higiénico

Potente bateria de iões de lítio de 25,2 V para limpeza de até 1 hora

Sistema de lavagem de encaixe/desencaixe instantâneo para limpeza a húmido

Fácil de manobrabilidade e peso leve para fácil manuseamento
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Destaques

Filtro de 3 camadas

O filtro lavável de 3 camadas pode reter >90%

dos alergénios como pólen, pêlo de animais e

pó, para obter um ar limpo.

Sem saco

Com o novo aspirador sem saco PowerPro

Aqua, pode eliminar o pó do recipiente do pó

sem entrar em contacto com a sujidade.

Limpeza sem fios

Sem o fio, tem liberdade para limpar onde

desejar em todos os tipos de piso.

Versão portátil incluída

Versão portátil incluída para aspirar móveis e

cantos difíceis de alcançar

Leve e manobrável

A fácil manobrabilidade e o peso leve são

assegurados com o novo aspirador PowerPro

Aqua para um fácil manuseamento

Sistema de lavagem de encaixe/desencaixe

Com os ímanes em ambos os lados, o sistema

de lavagem é facilmente encaixado e

desencaixado da escova.

Sistema de lavagem inovador

O sistema de lavagem exclusivo controla a

libertação de água para manter um nível de

humidade perfeito para todos os pavimentos

ao longo da limpeza. As bases em microfibra*

podem ser lavadas à mão ou na máquina de

lavar roupa.

Tecnologia PowerCyclone

A tecnologia PowerCyclone proporciona bons

resultados de aspiração numa só passagem. O

ar entra rapidamente no PowerCyclone e é

acelerado ainda mais na passagem de ar

curvada para separar eficazmente o pó do ar.

Bateria de iões de lítio de 25,2 V

Limpeza sem fios com a potente bateria de

iões de lítio de 25,2 V durante até 1 hora de

autonomia. Pode carregar a qualquer momento

sem precisar de esperar que a bateria fique

vazia

Escova TriActive Turbo

A escova TriActive turbo proporciona um

desempenho potente em pavimentos e

carpetes. A escova motorizada e o fluxo de ar

optimizado recolhem toda a sujidade e cotão

numa só passagem
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Especificações

Performance

Tipo de bateria: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 25,2 V

Tempo de carga: 5 hora(s)

Elemento para limpar a húmido: Sistema de

lavagem exclusivo

Tempo de funcionamento: até 60 minuto(s)

Superfície abrangida por depósito: 50 m²

Nível da potência sonora: 83 dB

Facilidade de utilização

Capacidade (máx.) do depósito de água limpa:

0,2 L

Detergentes que podem ser utilizados:

detergente transparente ou apenas água

Design

Cor: Prateado

Características de design: Ligar/desligar

Filtragem

Capacidade de pó: 0,6 L

Filtro exaustor: Filtro em espuma

Sistema de filtros: Tecnologia alemã de 3

camadas

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Escova 2 em 1,

Transformador CA, Bico, 2 bases em microfibra

Escova standard: Escova TriActive Turbo

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 4,7 kg

* Recomenda-se a substituição a cada 3 a 6 meses,

consoante a frequência de utilização. A embalagem

inclui 2 bases em microfibra. Consulte www.philips.com

para saber onde comprar as bases em microfibra. Não

garantimos resultados de limpeza perfeitos se utilizar

bases em microfibra de outras marcas.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão

sujeitas a alterações sem aviso

prévio. As marcas comerciais são

propriedade de Koninklijke Philips

N.V. ou dos respectivos detentores.

Data de publicação

2020‑07‑06

Versão: 12.1.1

12 NC: 8836 408 01020

EAN: 08 71010 37828 72

www.philips.com

http://www.philips.com/

