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Escova de sucção de 360°

25,2 V, até 65 minutos de
autonomia

2 em 1: aspirador e unidade
portátil

Escova TurboPet
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A experiência de limpeza sem cabo mais rápida*

com escova de sucção de 360°

O revolucionário SpeedPro Max com escova de sucção de 360° recolhe mais

sujidade em cada passagem, para a frente e para trás, mesmo junto às paredes e

mobiliário. Limpe mais em menos tempo tanto em pavimento como em carpete.

Velocidade inigualável

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a sujidade de todos os lados

A escova com LED revela pó e sujidade

Fluxo de ar incomparável

PowerCyclone 8 - a nossa tecnologia sem saco mais potente

O motor digital PowerBlade cria um elevado fluxo de ar ( >1000 l/min.)

O sistema de filtragem tripla garante um elevado fluxo de ar durante mais tempo

Limpeza sem interrupções

Até 65 minutos de poder de limpeza com baterias de iões de lítio de 25 V

Unidade portátil, bico e escova integrados

Alcance todas as zonas com rapidez, mesmo por baixo de mobília baixa

O design exclusivo do recipiente do pó esvazia sem nuvens de pó

O visor digital inteligente indica a velocidade e o consumo da bateria
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Destaques

Escova de sucção de 360°

A escova de sucção de 360° recolhe o pó e a

sujidade de forma mais rápida em cada

passagem, mesmo para trás e contra os

cantos, para que todos os seus movimentos

sejam importantes.

Motor digital PowerBlade

O PowerBlade é um motor digital desenvolvido

para criar um fluxo de ar elevado incomparável

(>1000 l/min) que produz uma sucção de 360°

na escova. Registe-se em Philips.com no prazo

de 3 meses após a compra e usufrua de uma

garantia do motor de 5 anos gratuitamente!

Tecnologia PowerCyclone 8

Tecnologia PowerCyclone 8 – a nossa melhor

tecnologia de aspirador sem saco agora num

aspirador vertical sem cabo, para manter a

sucção mais forte durante mais tempo.

Até 65 minutos de autonomia

As baterias de iões de lítio de alto

desempenho de 25,2 V fornecem até 65

minutos de autonomia no modo Eco, 30

minutos no modo normal e 21 minutos no

modo Turbo antes de recarregar.

Sistema de filtragem tripla

O sistema de filtragem tripla devolve apenas o

ar limpo para o motor, proporcionando um fluxo

de ar elevado durante mais tempo

Controlo de alimentação inteligente

O visor digital inteligente indica a velocidade e

o consumo da bateria, e informa-o quando é

necessário limpar o filtro.

Acessórios integrados

Os acessórios são simples de usar com um

clique. A unidade portátil amovível torna o

SpeedPro Max num dispositivo dois em um. O

acessório da escova está integrado no tubo,

por isso, está sempre à mão.

Escova com LED

O pó, o cotão, os cabelos e as migalhas são

fáceis de identificar e eliminar com as luzes

LED na escova SpeedPro Max. A escova com

LED revela até a sujidade mais escondida.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Performance

Tipo de bateria: Iões de lítio

Voltagem da pilha: 25,2 V

Tempo de carga: 5 hora(s)

Tempo de funcionamento: 65 minuto(s)

Autonomia (turbo): 21 minuto(s)

Nível da potência sonora: 84 dB

Fluxo de ar (máx): >1000 l/min

Design

Cor: Vermelho

Filtragem

Capacidade de pó: 0,6 L

Filtro do motor: Filtro lavável

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Transformador CA,

Escova integrada, Base para montagem na

parede

Escova adicional: Escova turbo motorizada

Escova standard: Escova de sucção de 360°

Sustentabilidade

Embalagem: > 90% de materiais reciclados

Manual do utilizador: 100% de papel reciclado

Peso e dimensões

Peso do produto: 2,73 kg

* Testado em comparação com os 10 aspiradores

verticais sem cabo mais vendidos de valor superior a

300 € na Alemanha em 2017, utilizando o teste de

limpeza de pavimento com muita sujidade desenvolvido

pela Philips com base na norma internacional

IEC60312-1. Jan. 2018.
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