
 

AquaTrio Pro

 
3 em 1: aspira, lava e seca

Tecnologia Triple-Acceleration

Limpeza a húmido visível

Todos os pavimentos

 

FC7088/01

Aspira, limpa e seca de uma só vez
Limpeza a húmido visível para pavimentos

O AquaTrio Pro aspira, lava e seca — tudo em simultâneo — em metade do

tempo e com metade do esforço*. As escovas em microfibra são potentes e

suaves, removendo a sujidade e as manchas com eficácia. Para resultados de

limpeza perfeitos e visivelmente molhados em todo o tipo de pavimentos**.

Tecnologia revolucionária para resultados perfeitos

Desempenho de limpeza avançado para resultados perfeitos

Mata até 99% das bactérias*** e reduz os alergénios

As 2 escovas em microfibra removem toda a sujidade, pó e fuligem

Adequado para pessoas com alergias testado pelo ECARF

Desempenho de limpeza constante

Depósitos separados para água limpa e água suja

Escovas de rotação rápida efectuam a auto-limpeza durante a utilização

Fácil de usar e eficiente

Limpa mais de 60 m2 com um depósito de água

Aparelho com auto-limpeza com tabuleiro de lavagem

Eficaz com água fria/quente canalizada, com/sem detergente

Poupe até 50% de energia. Poupe até 70% de água*

Os indicadores LED informam-no quando for necessária uma acção

Ideal para todos os tipos de pavimento**
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Destaques

Tecnologia Triple-Acceleration

- Aspira: o Aqua Cyclone potente recolhe e

elimina todos os derrames, sujidade e pó -

Limpa a húmido: escovas de microfibra em

rotação pulverizam água limpa para eliminar

eficazmente sujidade e aderências. Toda a

sujidade é dissolvida pela água e recolhida

para um depósito em separado. - Seca: a

velocidade de rotação das escovas cria um

fluxo de ar que deixa o chão praticamente seco

Resultados de limpeza higiénicos

O AquaTrio Pro elimina até 99% de todas as

bactérias*** e reduz os alergénios. Graças à

separação num depósito de água limpa e um

de água suja, todo o pó e alergénios serão

retidos no depósito de água suja.

Água canalizada

O AquaTrio Pro oferece-lhe excelentes

resultados utilizando apenas água canalizada

fria ou quente. Se necessário, também pode

adicionar um detergente da sua preferência,

mas utilize sempre um detergente de limpeza

de chão com pouca ou nenhuma produção de

espuma, que seja apropriado para o seu

pavimento.

Escovas de rotação rápida

As escovas em microfibra potentes rodam a

6700 rpm para remover eficazmente todos os

derrames, pó e sujidade, enquanto se

adaptam aos diferentes tipos de chão,

limpando inclusivamente quaisquer fendas.

Depósitos de água separados

Os depósitos separados para água limpa e

água suja asseguram que limpa sempre com

água limpa, toda a sujidade e alergénios são

retidos no depósito de água suja.

O chão seca com uma rapidez 50% superior

O chão seca com uma rapidez até 50%

superior em comparação com a limpeza

normal com esfregona.

Para todos os tipos de pavimento**

Perfeito para todos os pavimentos (adequado

para limpeza a húmido): madeira, parquet,

laminado, vinil e linóleo, cerâmica e azulejos,

mármore e pedra natural.

Limpa mais de 60 m2

Um depósito cheio com 700 ml limpa mais de

60 m2 de pavimento; limpando áreas grandes

com apenas uma quantia mínima de água.

Escovas de auto-limpeza

As escovas limpam-se autonomamente

durante a utilização. As forças centrífugas

libertam a sujidade e a água recolhida do

chão que se encontram nas escovas,

enviando-as para o depósito de água suja.

Para uma limpeza perfeita, substitua as

escovas AquaTrio Pro a cada 6 meses

(FC8054).

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

Escovas e acessórios

Acessórios incluídos: Tabuleiro de lavagem

Largura da escova: 320 mm

Facilidade de utilização

Pega para levantamento fácil

Desloca-se para a frente e para trás

Raio de acção: 9,5 m

Mudar escova durante a limpeza: Não é

necessário

Capacidade (máx.) do depósito de água limpa:

0,65 L

Água limpa: indicador de reabastecimento:

Sim, indicador LED

Detergentes que podem ser utilizados:

detergente transparente ou apenas água

Depósito de água suja: indicador de cheio:

Sim, indicador LED

Capacidade (máx.) do depósito de água suja:

0,8 L

Filtros para limpar: Nenhum

Fonte de alimentação: Com fios

Tempo de arranque: Imediatamente

Apropriado para madeira e parquet

Superfície abrangida por depósito: Mais de

60 m2

Comprimento do cabo de alimentação: 8 m

Performance

Tecnologia de limpeza: Tecnologia Triple-

Acceleration

Elemento para limpar a húmido: 2 escovas

rotativas em microfibra

Potência de entrada (IEC): Máx. 500 W

Potência mecânica: 6700 rpm

Sustentabilidade

Energeticamente eficiente

Filtragem

Sistema de filtros: Ciclónico. Nenhum filtro

para limpar

Peso e dimensões

Dimensões do produto (CxLxA): 305 x 320 x

1150 mm

Dimensões da embalagem (CxLxA): 790 x

390 x 395 mm

Peso do produto: 6,7 kg

Peso com embalagem: 10,8 kg

Design

Cor: Antracite

* * Apropriado para limpeza a húmido

* ** Em comparação com a limpeza utilizando um

aspirador de 2200 W e a limpeza normal com

esfregona

* *** quando utilizado com detergente
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